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نبذة عن البخور
التي  العطرية  املكونات  من  مجموعة  على  البخور  كلمة  تطلق 
توضع على مصدر حراري غالباً ما يكون اجلمر، الذي يحولها 
جميلة  رائحة  ذو  دخان  منها  ينبعث  عطرية  مواد  إلى  بدوره 
أو  العطر املكون له. ويستعمل لذلك مباخر  تختلف باختالف 
مجامر ذات أشكال وألوان متعددة يعمل بعضها بالكهرباء، إال 
الطبيعي.  اجلمر  يفضلون  البخور  استعمال  محبي  غالبية  أن 
إلى  بالبخور  العربي  البيت  عالقة  تعود  العربي  عاملنا  وفي 
على  فيها  اإلنسان  اعتماد  كان  التي  االسالم  قبل  ما  فترات 
استمرت  وقد  عباداته،  وطقوس  يومه،  أساسيات  من  البخور 
التي  اخلليج  دول  في  بخاصة  هذا،  يومنا  حتى  العالقة  تلك 
ميثل فيها البخور وأنواع العطور املختلفة ملمحاً من أهم مالمح 
التطيب  في  البخور  استخدام  يتم  حيث  احلياتية،  ثقافتهم 
للرجال والنساء واألطفال كما يتم استخدامه كوسيلة من وسائل 
استقبال الضيوف والترحيب بهم وكثيرون يفتتحون مناسباتهم 
اخلاصة وأفراحهم بحرق عود البخور ألنه برائحته الزكية يثير 
خاليا املخ ويبعث في النفوس شعور بالبهجة والراحة، فيساعد 

على االسترخاء والطمأنينة. 
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
حضرات السادة املساهمني ، 

بعد التحية ،، 

باالصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء مجلس إدارة شركة الديرة القابضة ، أقدم لكم التقرير السنوي ألعمال الشركة عن السنة املالية املنتهية في 12/31/ 2015. 

حملة عامـــة : 
شهد عام 2015 العديد من األحداث السياسية واالقتصادية على املستويني احمللي والدولي ، وكان لعدم االستقرار السياسي والصراعات في منطقة الشرق األوسط وكذلك 
االنخفاضات املتتالية ألسعار النفط العاملية التأثير السلبي على االقتصاد الكويتي بشكل عام وعلى سوق الكويت لألوراق املالية بشكل خاص . كما شهدت حركة السوق حالة من 
التذبذب وعدم االستقرار ونقص في السيولة األمر الذي أثـــــــــــر على طبيعة تعامالت السوق فإنخفض نشاط التداول فـــــــــي السوق الكويتي ، حيث تراجـــــــع مؤشــــــر الســـوق 
السعري بنسبـــــة 14% وكذلك املؤشر الوزنــــي بنسبـــــة 13% مقارنـــــــــة بالعــــــام املاضي 2014 ، وكذلك تراجعت كميــــــــــــة األسهــــــــــــم املتداولة والقيمة املتداولة على مدار 

العام بنسبــــــــة 19% ، 35% على التوالي . وإمتدت احلالة إلى ظهور العديد من حاالت االنسحاب االختياري لبعض الشركات املدرجة في بورصة الكويت . 

األداء املالي: 
سجلت الشركة خسائر خالل العام 2015 بلغت 9.93 مليون دينار كويتي )ما يعادل خسارة  50.32 فلسا للسهم الواحد( مقابل خسائر بلغت 1.16 مليون دينار كويتي )ما يعادل 
خسارة 5.86 فلسا للسهم الواحد( خالل العام السابق، وكذلك بلغ ربح املبيعات وااليرادات التشغيلية واألخرى خالل العام 3.08 مليون دينار كـويتي مقابــــــــل 7.16 مـليون دينار 

كـويتي للعــــام الســــابـــــــــق ـ 

كما سجلت التكاليف واملصروفات والتكاليف األخرى 12.49 مليون دينار كويتي مقارنة بالعام املاضي 2014 حيث بلغت 8.34 مليون دينار كويتي . 

وترجع اخلسارة لبعض األسباب منها هبوط في قيمة بعض االستثمارات في الشركات وبعض االستثمارات املتاحة للبيع وإرتفاع أسعار صرف العمالت األجنبية وخاصة الدوالر .

ولقد إنخفضت إجمالي مبالغ القروض البنكية احمللية واألجنبية لكل من الشركة األم والشركات التابعة حيث بلغت 16.91 مليون دينار كويتي ، وهي تعادل 31.04% من قيمة 
إجمالي أصول الشركة مقارنة بالسنة املاضية 2014 ، التي بلغت فيها إجمالي القروض 27.68 مليون دينار كويتي وهي تعادل 37.8% من إجمالي أصول الشركة في حينـــه   .

ومتكنت الشركة خالل العام في جدولة إحدى الديون عن طريق سداد جزئي مببلغ 6,210,103 د.ك من أصل قرض البالغ رصيده 11,843,805 د.ك ، وإعادة جدولة الرصيد 
املتبقي 5,633,702 د.ك ، وقد نتج عن السداد اجلزئي أرباحاً بلغت 194,824 د.ك .  

وخالل العام املالـــــي 2015 ، وافقت اجلمعية العمومية غير العادية للمساهمني والتي إنعقدت فــــي 22 مارس 2015 على إطفاء اخلسائر املتراكمة والبالغة 55,702,744 د.ك 
بإستخدام مبلغ 994,976 د.ك من االحتياطي القانوني وتخفيض رأس املال مببلغ 54,707,768 د.ك ، ومّت تسجيل التعديالت على النظام األساسي للشركة األم والتي تعكس 

هذا القرار في السجل التجاري الكويتي في 2015/04/20 . 

واجلدير بالذكر ، لم يتلق أعضاء مجلس اإلدارة أي مكافآت أو مبالغ أو منافع أو مزايا خالل السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2015  .

وقد أوصى مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2015  وأن هذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية واجلهات املختصة . 
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األداء العام للشركات التابعة والزميلة : 
متيز عام 2015 مرة أخرى بوجود بيئة إستثمارية  صعبة من حيث تدني أسعار أصول األسهم املدرجة وامللكيات اخلاصة . وعلى الرغم من ذلك متكنت إحدى شركاتنا التابعة 
في التفاوض لبيع أحد أهم أصولها في امللكيات اخلاصة وهي شركة فاست لالتصاالت ) Fasttelco ( ، وهي شركة رائدة في تقدمي خدمة نقل البيانات مبا فيها االنترنت في 

الكويت ،  وقد مّت توقيع عقد بيع ملكياتها في تلك الشركة في الربع األول للسنة املالية 2016 .  

اخلطط املستقبلية : 
أما خطط الشركة املستقبلية ، تستمر الشركة في التركيز على التخارج من بعض استثماراتها ، وتقوم الشركة حالياً بالتفاوض مع باقي البنوك الدائنة للشركة لتسوية جميع 

القروض البنكية ، وسيتم إستخدام املبلغ الذي سينتج عن عملية التخارج لتسوية تلك القروض .

وفي اخلتام ، أتقدم بالشكر واالمتنان لكافة مساهمي الشركة الكرام على دعمهم املتواصل والدائم والثقة التي أولوها لنا ، وبإسمكم جميعا نعرب عن تقديرنا للجهد الذي بذله 
فريق االدارة وموظفي الشركة في أداء عملهم وذلك لتحقيق أهداف الشركة ، راجيا لهم التوفيق والنجاح . 

طالل بدر البحر
رئيس مجلس اإلدارة 
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تقرير مراقبي احلسابات املستقلني

الى السادة املساهمني
شركة الديرة القابضة - ش.م.ك.ع

الكويت 

التقرير حول البيانات املالية املجمعة
لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة املرفقــة لشــركة الديــرة القابضــة - شــركة مســاهمة كويتيــة عامــة )»الشــركة األم«( والشــركات التابعــة لهــا  )»املجموعــة«(، وتشــمل بيــان 
املركــز املالــي املجمــع كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 ، وبيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع وبيــان األربــاح أو اخلســائر والدخــل الشــامل اآلخــر املجمــع وبيــان التغيــرات فــي حقــوق 

امللكيــة املجمــع وبيــان التدفقــات النقديــة املجمــع للســنة املنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، وملخــص ألهــم السياســات احملاســبية واملعلومــات التوضيحيــة األخــرى.  

مسؤولية اإلدارة حول البيانات املالية املجمعة
ان إدارة الشــركة األم هــي اجلهــة املســؤولة عــن اعــداد وعــرض تلــك البيانــات املاليــة املجمعــة بشــكل عــادل وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة ، وعــن نظــام الضبــط الداخلــي 

الــذي تــراه اإلدارة مناســبا لتمكينهــا مــن إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة بشــكل خــال مــن فروقــات ماديــة ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ.

مسؤولية مراقبي احلسابات
ان مســؤوليتنا هــي ابــداء الــرأي حــول هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة اســتنادا الــى أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا.  لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق . 
ان هــذه املعاييــر تتطلــب االلتــزام مبتطلبــات قواعــد الســلوك االخالقــي والقيــام بتخطيــط وتنفيــذ أعمــال التدقيــق للحصــول علــى تأكيــدات معقولــة حــول مــا إذا كانــت البيانــات 

املاليــة املجمعــة خاليــة مــن فروقــات ماديــة.

يتضمــن التدقيــق، القيــام باجــراءات لغــرض احلصــول علــى أدلــة التدقيــق حــول املبالــغ واالفصاحــات التــي تتضمنهــا البيانــات املاليــة املجمعــة.  ويعتمــد اختيــار تلــك االجــراءات علــى 
حكــم املدققــني ، مبــا فــي ذلــك تقديــر املخاطــر املتعلقــة بالفروقــات املاديــة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة، ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ .  وللقيــام بتقديــر تلــك املخاطــر ، 
يأخــذ املدققــون بعــني االعتبــار اجــراءات الضبــط الداخلــي املتعلقــة بإعــداد وعدالــة عــرض البيانــات املاليــة املجمعــة للمنشــأة لكــي يتســنى لهــم تصميــم اجــراءات التدقيــق املالئمــة 
حســب الظــروف، ولكــن ليــس لغــرض ابــداء الــرأي حــول فعاليــة اجــراءات الضبــط الداخلــي للمنشــأة . كمــا يتضمــن التدقيــق، تقييــم مالئمــة السياســات احملاســبية املتبعــة ومعقوليــة 

التقديــرات احملاســبية املعــدة مــن قبــل االدارة ، وكذلــك تقييــم العــرض االجمالــي الشــامل للبيانــات املاليــة املجمعــة.

مدققون وم�صت�صارون
عمارة ال�صوق الكبري - برج اأ - الطابق التا�صع

تلفون: 9-3900 2244 )965(
فاك�ص: 8451 2243 )965(

�ص.ب: 2986 �صفاة - 13030 - الكويت
gt@gtkuwait.com :الربيد االلكرتوين

�ص.ب 23105 – ال�صفاة،        
رمز بريدي 13092، الكويت

تليفون : 22470462/4 965+
فاك�ص : 22470463 965+

   www.mazars.com.kw : موقع اإلكرتوين
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باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعتبر كافية ومالئمة لتوفر لنا أساسا البداء رأي حول أعمال التدقيق .

الرأي
برأينــا أن البيانــات املاليــة املجمعــة تظهــر بصــورة عادلــة، مــن كافــة النواحــي املاديــة، املركــز املالــي لشــركة الديــرة القابضــة والشــركات التابعــة لهــا كمــا فــي 31 ديســمبر 2015، 

والنتائــج املاليــة ألعمالهــا والتدفقــات النقديــة للســنة املنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة .

تأكيد أمر هام
كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 ، جتــاوزت اخلصــوم املتداولــة لشــركة الديــرة القابضــة والشــركات التابعــة لهــا األصــول املتداولــة مببلــغ 31,566,713  د.ك. إضافــة إلــى ذلــك، وكمــا هــو 
مبــني فــي إيضــاح 23 حــول البيانــات املاليــة املجمعــة، لــم تتمكــن املجموعــة مــن ســداد بعــض األقســاط لتســهيالت قــرض مشــترك  ممــا أدى إلــى إســتحقاق كامــل قيمــة ذلك القــرض. تقوم 

اإلدارة حاليــا بالتفــاوض مــع البنــوك لتســوية ذلــك القــرض. إن تلــك الظــروف قــد تشــير إلــى عــدم قــدرة املنشــأة علــى حتقيــق اإلســتمرارية.

التقرير حول املتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
ــق بهــذه البيانــات  ــواردة فــي تقريــر مجلــس إدارة الشــركة االم فيمــا يتعل ــا أن الشــركة األم حتتفــظ بســجالت محاســبية منتظمــة وأن البيانــات املاليــة املجمعــة والبيانــات ال برأين
املاليــة املجمعــة، متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي تلــك الســجالت . وقــد حصلنــا علــى كافــة املعلومــات وااليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق، كمــا أن البيانــات املاليــة 
املجمعــة تتضمــن جميــع املعلومــات التــي يتطلبهــا قانــون الشــركات رقــم )1( لســنة 2016 والالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )25( لســنة 2012 وعقــد التأســيس والنظــام األساســي 
للشــركة االم ، والتعديــالت الالحقــة لهــم، وأن اجلــرد قــد أجــري وفقــا لألصــول املرعيــة، وأنــه فــي حــدود املعلومــات التــي توفــرت لدينــا، لــم تقــع خــالل الســنة املاليــة املنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2015 مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات والالئحــة التنفيذيــة أو عقــد التأســيس أو النظــام األساســي للشــركة االم ، والتعديــالت الالحقــة لهــم ، علــى وجــه يؤثــر 

ماديــا فــي نشــاط الشــركة االم أو مركزهــا املالــي.

)CPA( هند عبداهلل السريععبداللطيف محمد العيبان
)سجل مراقبي احلسابات رقم 141 فئة أ()مراقب مرخص رقم 94 فئة أ (

هند عبداهلل السريع وشركائهاجرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركائهم
عضو في مزارز العاملية

الكويت
4 ابريل 2016
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�ضركة الديرة القاب�ضة

 �ضركة م�ضاهمة كويتية )عامة( - الكويت 

بيان األرباح أو اخلسائر املجمع

ايضاحات

السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر

2015

السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر

2014
د.كد.كااليرادات

12,334,70911,773,003مبيعات
)8,661,120()8,845,954(تكلفة املبيعات
3,488,7553,111,883مجمل الربح

)426,963()5,051(التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادله من خالل األرباح أو اخلسائر
)2,272(75,263ربح / )خسارة( من بيع استثمارات بالقيمة العادله من خالل األرباح أو اخلسائر

1,205,179327,898ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع
50,068)525,926(7.1)خسارة( / ربح من استبعاد شركة تابعة

935,143)1,517,984(16.1حصة في نتائج شركات زميله
-)427,412(16.1خسارة من بيع استثمار في شركة زميلة

81,191,4043,483,355خصوم ومخصصات مسترده إنتفت احلاجة إليها
179,945-اتعاب استشارية

131,8942,271ايرادات توزيعات ارباح
9439,396461,213ايرادات فوائد وايرادات اخرى

)967,235()973,666(خسارة من حتويل عمالت أجنبية
3,081,8527,155,306

مصاريف وتكاليف أخرى
)287,290()132,828(تكاليف التوزيع

)2,269,684()1,934,699(تكاليف املوظفني
)1,301,980()1,161,050(مصاريف عمومية وادارية ومصاريف أخرى

)1,930,591()1,592,331(11تكاليف متويل
)501,837()278,924(مخصص ديون مشكوك في حتصيلها

-)442,689(شطب ديون معدومة
)722,972()369,594(16.1هبوط في قيمة إستثمارات في شركات زميلة

)1,321,727()1,916,182(17هبوط في قيمة استثمارات متاحة للبيع
-)4,657,908(7.4هبوط في قيمة شهرة شركة تابعة

)12,486,205()8,336,081(
)1,180,775()9,404,353(خسارة السنة

اخلاصة بـ :
)1,157,166()9,932,524(مساهمي الشركة االم

)23,609(528,171احلصص غير املسيطرة
)9,404,353()1,180,775(

)5.86( فلس     )50.32( فلس12خسارة السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبساهمي الشركة األم

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات 20 - 67 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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�سركة الديرة القاب�سة
 �سركة م�ساهمة كويتية )عامة( - الكويت 

بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر املجمع

السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر

2015

السنة املنتهية
في 31 ديسمبر

2014
د.كد.ك

)1,180,775()9,404,353(خسارة السنة
)خسائر( / إيرادات شاملة أخرى:

بنود سيتم اعادة تصنيفها الحقا الى بيان األرباح أو اخلسائر املجمع:
)214,255()42,685(فروقات حتويل ناجتة من عمليات أجنبية

إستثمارات متاحة للبيع :
)11,834,474()52,473(-  صافي التغير في القيمة العادلة الناجت خالل السنة

633,292145,808-  احملول الى بيان األرباح أو اخلسائر املجمع من البيع 
1,916,1821,321,727-  احملول الى بيان األرباح أو اخلسائر املجمع نتيجة الهبوط في القيمة

)2,251,554(579,295حصة في ايرادات / )خسائر( شاملة اخرى لشركات زميلة
)12,832,748(3,033,611مجموع اإليرادات / )اخلسائر( الشاملة األخرى للسنة

)14,013,523()6,370,742(اجمالي اخلسارة الشاملة للسنة
اخلاصة بـ :

)13,457,617()7,043,941(مساهمي الشركة األم
)555,906(673,199احلصص غير املسيطرة

)6,370,742()14,013,523(

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات 20 - 67 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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�ضركة الديرة القاب�ضة

 �ضركة م�ضاهمة كويتية )عامة( - الكويت 

بيان املركز املالي املجمع
31 ديسمبرايضاحاتاالصول

2015
31 ديسمبر

2014

د.كد.كاصول غير متداولة
7.43,975,2049,242,504الشهره

133,327,7673,813,447ممتلكات واالت ومعدات

146,182,1936,182,193اصل غير ملموس

151,115,5361,220,253تكاليف مؤجلة

1625,643,38727,724,746استثمار في شركات زميلة

177,828,58516,288,747استثمارات متاحة للبيع

48,072,67264,471,890

اصول متداولة
509,413607,026بضاعه

184,964,9655,887,106ذمم مدينة واصول اخرى

15104,714104,712اجلزء املتداول من التكاليف املؤجلة

19489,3241,753,178استثمارات بالقيمة العادله من خالل األرباح أو اخلسائر

330,335391,018ارصده لدى بنوك ومؤسسات ماليه أخرى

6,398,7518,743,040

54,471,42373,214,930مجموع االصول

حقوق امللكية واخلصوم
حقوق امللكية

2019,737,88074,445,648رأس املال

994,976-21احتياطي قانوني

)1,642,485(221,246,098بنود أخرى في حقوق امللكية

)55,667,809()10,002,651(خسائر متراكمة

10,981,32718,130,330مجموع حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة االم

3,407,8492,776,477احلصص غير املسيطرة

14,389,17620,906,807مجموع حقوق امللكية

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات 20 - 67 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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�سركة الديرة القاب�سة
 �سركة م�ساهمة كويتية )عامة( - الكويت 

تابع / بيان املركز املالي املجمع
31 ديسمبرايضاحات

2015
31 ديسمبر

2014

د.كد.كاخلصوم
خصوم غير متداولة

231,015,0001,365,480قروض ألجل

1,101,7831,144,900مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

2,116,7832,510,380

خصوم متداولة
2315,892,48026,312,870اجلزء اجلاري من قروض ألجل

2418,214,54919,827,738ذمم دائنة وخصوم اخرى

3,858,4353,657,135دفعات مقدما من العمالء

37,965,46449,797,743

40,082,24752,308,123مجموع اخلصوم

54,471,42373,214,930مجموع حقوق امللكية واخلصوم

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات 20 - 67 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

طالل بدر البحر
رئيس مجلس االدارة
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�ضركة الديرة القاب�ضة

 �ضركة م�ضاهمة كويتية )عامة( - الكويت 

بيان التغيرات في حقوق امللكية املجمع 

احلصص غير حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم
املجموعاملسيطرة

احتياطي قانونيرأس املال

بنود أخرى في 
حقوق امللكية
)ايضاح 22(

خسائر 
متراكمة

املجموع
الفرعي

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.ك
18,130,3302,776,47720,906,807)55,667,809()1,642,485(74,445,648994,976الرصيد في 1 يناير 2015

---55,702,744-)994,976()54,707,768(إطفاء خسائر متراكمة )ايضاح 20(
اإلستحواذ على حصص غير مسيطرة

)144,000()41,827()102,173()102,173(--- )ايضاح 7.1(

)144,000()41,827()102,173(55,600,571-)994,976()54,707,768(إجمالي املعامالت مع املساهمني
)9,404,353(528,171)9,932,524()9,932,524(---)خسارة( / ربح السنة

2,888,583145,0283,033,611-2,888,583--إيرادات شاملة اخرى للسنة

)6,370,742(673,199)7,043,941()9,932,524(2,888,583--اجمالي الدخل / )اخلسارة( الشاملة للسنة
أثر التغير في نسبة ملكية شركة تابعة لشركة 

)2,889(-)2,889()2,889(---زميلة

10,981,3273,407,84914,389,176)10,002,651(1,246,098-19,737,880الرصيد في 31 ديسمبر 2015 

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات 20 - 67 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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�سركة الديرة القاب�سة
 �سركة م�ساهمة كويتية )عامة( - الكويت 

تابع / بيان التغيرات في حقوق امللكية املجمع

احلصص غير حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم
املسيطرة

املجموع

رأس املال

أسهم 
احتياطي قانونيخزينة

بنود أخرى في 
حقوق امللكية
)ايضاح 22(

خسائر 
متراكمة

املجموع
الفرعي

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كد.ك

31,557,2013,894,87735,452,078)54,534,049(1,000,00010,657,966)12,364(74,445,648الرصيد في 1 يناير 2014

6,082-6,082)1,258(-)5,024(12,364-بيع أسهم خزينة

)549,956()562,494(12,53812,538----حيازة حصص غير مسيطرة 
)543,874()562,494(11,28018,620-)5,024(12,364-إجمالي املعامالت مع املساهمني

)1,180,775()23,609()1,157,166()1,157,166(----خسارة السنة
)12,832,748()532,297()12,300,451(-)12,300,451(---خسائر شاملة اخرى للسنة

)14,013,523()555,906()13,457,617()1,157,166()12,300,451(---اجمالي اخلسارة الشامل للسنة
ربح من بيع جزئي لشركة تابعة 

12,126-12,12612,126----عن طريق شركة زميلة

الرصيد في 31 ديسمبر 
 2014

74,445,648-994,976)1,642,485()55,667,809(18,130,3302,776,47720,906,807

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات 20 - 67 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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�ضركة الديرة القاب�ضة

 �ضركة م�ضاهمة كويتية )عامة( - الكويت 

بيان التدفقات النقديه املجمع 
السنة املنتهية 

في 31 ديسمبر
2015

السنة املنتهية
 في 31 ديسمبر

2014
د.كد.كانشطة التشغيل

)1,180,775()9,404,353(خسارة السنة

تعديالت لـ :
 973,666967,235خسارة حتويل عمالت اجنبية على اصول وخصوم غير تشغيلية

 1,217,2001,137,300استهالك
)461,213()439,396(ايرادات فوائد وايرادات اخرى

)3,483,355()1,191,404(خصوم ومخصصات مستردة انتفت احلاجة اليها
 1,916,1821,321,727هبوط في قيمة استثمارات متاحة للبيع
 369,594722,972هبوط في استثمارات في شركات زميلة

-4,657,908هبوط في قيمة شهرة شركة تابعة

 278,924501,837مخصص ديون مشكوك في حتصيلها
 230,954178,697مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

)2,271()131,894(ايرادات توزيعات ارباح
)327,898()1,205,179(ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع

)935,143(1,517,984حصة من نتائج شركات زميلة
 -427,412خسارة من بيع اسهم في شركات زميلة 

 1,592,3311,930,591تكاليف متويل
)50,068(525,926خسارة / )ربح( من استبعاد شركة تابعة
-1,743خسارة من بيع ممتلكات وأالت ومعدات

1,337,598319,636 

التغيرات في اصول وخصوم التشغيل :
 104,715104,748تكاليف مؤجلة

 1,263,854338,198استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
)566,666(643,217ذمم مدينة واصول اخرى
1,731,191)2,639,961(ذمم دائنة وخصوم أخرى

 97,613151,777بضاعة
)406,445(201,300دفعات مقدما من العمالء

)83,700()274,071(مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة 

 734,2651,588,739صافي النقد الناجت من انشطة التشغيل

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات 20 - 67 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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�سركة الديرة القاب�سة
 �سركة م�ساهمة كويتية )عامة( - الكويت 

تابع / بيان التدفقات النقديه املجمع 
السنة املنتهية 

في 31 ديسمبر
2015

السنة املنتهية
 في 31 ديسمبر

2014

د.كد.كانشطة االستثمار
)3,643()180,074(شراء استثمارات متاحة للبيع

 326,972837,166احملصل من بيع واسترداد استثمارات متاحة للبيع

 131,8942,271ايرادات توزيعات ارباح مستلمة

 59,207160,405ايرادات فوائد مستلمة

)1,551,735()733,263(اضافات على ممتلكات واالت ومعدات

 -)107,225(إضافات الى استثمارات في شركات زميلة

 -450,000احملصل من بيع استثمار في شركة زميلة

)555,536()52,489(صافي النقد املستخدم في أنشطة اإلستثمار

انشطة التمويل
)902,200()285,720(احلركة على قروض ألجل

 6,082-احملصل من بيع اسهم خزينة

)354,471()456,739(تكاليف متويل مدفوعة

)1,250,589()742,459(صافي النقد املستخدم في انشطه التمويل

)217,386()60,683(صافي النقص في النقد وشبه النقد

 391,018608,404النقد وشبه النقد في بداية السنة

 330,335391,018النقد وشبه النقد في نهاية السنة

معامالت غير نقدية
 -8,365,690بيع استثمار متاح للبيع

 -)8,365,690(مستحق الى أطراف ذات صله

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات 20 - 67 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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�ضركة الديرة القاب�ضة
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعه 
1. تأسيس واغراض الشركة

تأسســت شــركة الديــرة القابضــة )الشــركة األم( بتاريــخ 18 فبرايــر 1998 كشــركة كويتيــة ذات مســؤولية محــدودة . مت بتاريــخ 8 ســبتمبر 2005 تعديــل الكيــان القانونــي للشــركة 
وحتويلهــا مــن شــركة ذات مســؤولية محــدوده الــى شــركة مســاهمة كويتيــة عامــة.

وافقت اجلمعية العمومية غير العادية املنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2015 على تعديل أغراض الشركة األم لتصبح كما يلي :
إدارة الشركات التابعة لها أو املشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها.	 
استثمار أموالها في اإلجتار باألسهم والسندات واألوراق املالية األخرى.	 
متلك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها في احلدود املسموح بها وفقا للقانون.	 
متويــل أو إقــراض الشــركات التــي متلــك فيهــا اســهما أو حصصــا وكفالتهــا لــدى الغيــر ، وفــي هــذه احلالــة يتعــني أال تقــل نســبة مشــاركة الشــركة فــي رأس مــال الشــركة 	 

املقترضــة عــن %20.
ــة واســتغاللها 	  ــوق املعنوي ــن احلق ــا م ــاز وغيره ــوق االمتي ــة وحق ــاذج الصناعي ــة او النم ــات التجاري ــا والعالم ــة به ــة املتعلق ــة الفكري ــة وامللكي ــة الصناعي ــوق امللكي ــك حق متل

ــا. ــت او خارجه ــا أو لغيرهــا ســواء داخــل الكوي ــة له ــا للشــركات التابع وتأجيره
ويكون للشركة االم مباشرة االعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي اخلارج بصفه مباشرة او بالوكالة .

ويجــوز للشــركة االم ان تكــون لهــا مصلحــة او تشــترك بــاي وجــه مــع الهيئــات التــي تــزاول اعمــاال شــبيهة باعمالهــا أو التــي قــد تعاونهــا علــى حتقيــق اغراضهــا فــي الكويــت أو فــي 
اخلــارج ، ولهــا ان تنشــىء او تشــارك او تشــتري هــذه الهيئــات أو تلحقهــا بهــا .

إن أسهم الشركة األم مدرجة في سوق الكويت لالوراق املالية . املجموعة تتكون من الشركة االم والشركات التابعة لها )ان تفاصيل الشركات التابعة موضحة في ايضاح 7(.

ــون  ــاء قان ــه مت الغ ــذي مبوجب ــر 2016 وال ــخ 1 فبراي ــدة الرســمية بتاري ــر 2016 ومت نشــره فــي اجلري ــد رقــم )1( لســنة 2016 فــي 24 يناي ــون الشــركات اجلدي مت اصــدار قان
الشــركات رقــم )25( لســنة 2012 والتعديــالت الآلحقــة لــه وفقــا لنــص املــادة رقــم )5( ســوف يتــم تفعيــل القانــون اجلديــد بأثــر رجعــي اعتبــارا مــن 26 نوفمبــر 2012 وســوف 

يســتمر العمــل بالآلئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )25( لســنة 2012 الــى أن يتــم اصــدار الئحــة تنفيذيــة جديــدة.

عنوان الشركة األم : ص.ب 4839 الصفاة )13049( - دولة الكويت .

اعتمــد مجلــس ادارة الشــركة األم هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة لالصــدار فــي 4 ابريــل 2016. وللجمعيــة العموميــة ملســاهمي الشــركة األم احلــق فــي تعديــل هــذه البيانــات املاليــة 
املجمعــة بعــد اإلصــدار.

2. أساس االعداد
مت اعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء األصــول املاليــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو اخلســائر واألصــول 

املاليــة املتاحــة للبيــع والتــي مت قياســها بالقيمــة العادلــة.
مت عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي )»د.ك.«(
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تابع / إيضاحات حول البيانات املالية املجمعه 
3. بيان االلتزام

مت اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية .

4. التغيرات في السياسات احملاسبية
4.1 املعايير اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل املجموعة

هنــاك عــدد مــن املعاييــر اجلديــدة واملعدلــة مفعلــة للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي او بعــد 1 ينايــر 2015. فيمــا يلــي املعلومــات حــول هــذه املعاييــر اجلديــدة والتــي لهــا صلــة باملجموعــة 
، مبينــة أدنــاه :

املعيار أو التفسير
يفعل للفترات املالية 

التي تبدأ في
1 يوليو 2014معيار احملاسبة الدولي رقم 19 خطط املنافع احملددة: مساهمات املوظفني - معدل 

1 يوليو 2014التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2012-2010
1 يوليو 2014التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2013-2011

معيار احملاسبة الدولي رقم 19  خطط املنافع احملددة: مساهمات املوظفني - معدل  
يقــوم هــذا البنــد بتعديــل معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 19 -  منافــع املوظفــني لتوضيــح املتطلبــات املتعلقــة بالكيفيــة التــي يجــب فيهــا ان تنســب مســاهمات املوظفــني او الغيــر 
املرتبطــة باخلدمــة الــى فتــرات اخلدمــة. باالضافــة الــى ذلــك، يســمح هــذا البنــد بوســيلة عمليــة اذا كان مبلــغ املســاهمات مســتقل عــن عــدد ســنوات اخلدمــة فــي ان املســاهمات 

ميكــن، لكــن ليــس مطلوبــا، ان يتــم االعتــراف بهــا كتخفيــض فــي تكلفــة اخلدمــة فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تقــدمي اخلدمــة ذات الصلــة. 
لم يكن لهذا التعديل اي تأثير مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.  

التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2012-2010 
- التعديــالت علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم IFRS 3( 3(-ان املبلــغ احملتمــل الــذي ال ينطبــق عليــه تعريــف أداة حــق امللكيــة يتــم قياســه الحقــا بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ 

كل تقريــر مالــي مــع تســجيل التغيــرات فــي بيــان االربــاح أو اخلســائر املجمــع.
- التعديــالت علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم IFRS 13( 13(-ان االضافــة علــى اســاس االســتنتاجات تؤكــد معاجلــة القيــاس احلاليــة للــذمم املدينــة والدائنــة قصيــرة 

االجــل. 
- التعديــالت علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 8 - اإلفصاحــات املطلوبــة فيمــا يتعلــق بتقديــرات اإلدارة فيمــا يتعلــق باملعلومــات اإلجماليــة بالقطاعــات التشــغيلية )الشــرح 

واملؤشــرات اإلقتصادية(.
- ان مطابقة اصول القطاعات املعلنة مع اجمالي اصول املنشأة مطلوبة في حال يتم تقدميها بشكل منتظم الى رئيس صّناع القرارات التشغيلية.

- التعديــالت علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 16 و 38-عنــد اعــادة تقييــم البنــود، يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة االجماليــة بشــكل ثابــت علــى اعــادة تقييــم صافــي القيمــة 
الدفتريــة.

- التعديــالت علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 24-ان املنشــآت التــي تقــدم خدمــات موظفــي االدارة العليــا الــى املنشــأة مقدمــة التقاريــر او الشــركة االم للمنشــأة مقدمــة التقاريــر 
تعتبــر اطــراف ذات صلــة للمنشــأة مقدمــة التقاريــر.

لم يكن لهذه التعديالت اي أثر مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة. 
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4.1   تابع / املعايير اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل املجموعة

التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2011 - 2013 
- التعديــالت علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم IFRS  1( 1( - ان التعديــل علــى اســاس االســتنتاجات يوضــح بــان املنشــأة التــي تقــوم باعــداد بياناتهــا املاليــة وفقــا للمعيــار 

الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 1 قــادرة علــى اســتخدام كل مــن:
- املعايير الدولية للتقارير املالية املفعلة حاليا 

- املعايير الدولية للتقارير املالية التي مت اصدارها لكن لم يتم تفعيلها بعد والتي تسمح بالتطبيق املبكر
يجب تطبيق نفس النص لكل معيار دولي على جميع الفترات املقدمة.

- التعديــالت علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم IFRS 3( 3( - ال يتــم تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 3 علــى تشــكيل ترتيــب مشــترك فــي البيانــات املاليــة 
لنفــس الترتيــب املشــترك. 

- التعديــالت علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم IFRS 13( 13( - ان نطــاق اعفــاء احملفظــة )IFRS 13.52( يتضمــن كافــة البنــود التــي لهــا مراكــز موازنــة فــي الســوق و/
او املخاطــر االئتمانيــة للطــرف املقابــل التــي يتــم تســجيلها وقياســها وفقــا ملعيــار احملاســبة الدولــي رقــم 39/املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 9، بغــض النظــر عمــا اذا كان 

ينطبــق عليهــا تعريــف االصل/االلتــزام املالــي.
لم يكن لهذه التعديالت اي أثر مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة. 

4.2   املعايير املصدرة من مجلس املعايير الدولية ولكن غير املفعلة بعد
بتاريــخ املصادقــة علــى هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة ،  مت اصــدار بعــض املعاييــر/ التعديــالت والتفســيرات  مــن قبــل مجلــس املعاييــر الدوليــة ولكــن لــم يتــم تفعيلهــا بعــد ولــم يتــم تطبيقهــا 

مبكــرا مــن قبــل املجموعة.
تتوقــع االدارة أن يتــم تبنــي كافــة التعديــالت ضمــن السياســات احملاســبية للمجموعــة وللمــرة األولــى خــالل الفتــرة التــي تبــدأ بعــد تاريــخ تفعيــل املعيــار اجلديــد أو التعديــل أو التفســير. 
ان املعلومــات عــن املعاييــر والتعديــالت والتفســيرات اجلديــدة املتوقــع أن يكــون لهــا ارتبــاط بالبيانــات املاليــة للمجموعــة مبينــة أدنــاه. هنــاك بعــض املعاييــر والتفســيرات اجلديــدة قــد مت 

اصدارهــا لكــن ليــس مــن املتوقــع ان يكــون لهــا اي تاثيــر مــادي علــى البيانــات املاليــة للمجموعــة. 
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4.2   تابع / املعايير املصدرة من مجلس املعايير الدولية ولكن غير املفعلة بعد

يفعل للفترات املعيار أو التفسير
املالية التي تبدأ في

1 يناير 2018املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )9( االدوات املالية : التصنيف والقياس
1 يناير 2018املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )15(: االيرادات من العقود مع العمالء

1 يناير 2016املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 10 ومعيار احملاسبة الدولي رقم 28 بيع أو مساهمة األصول بني املستثمر وشركته الزميلة او شركة احملاصة - معدل
1 يناير 2016املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 11 احملاسبة عن شراء حصص في عمليات محاصة - معدل

1 يناير 2019املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )16( عقود اإليجار
1 يناير 2016معيار احملاسبة الدولي رقم 1 “مبادرة االفصاح” – معدل

1 يناير 2016معيار احملاسبة الدولي رقم 16 و 38 توضيح الطرق املعتمدة لالستهالك واالطفاء – معدل
1 يناير 2016معيار احملاسبة الدولي رقم 27 طريقة حقوق امللكية في البيانات املالية املنفصلة – معدل

املعايير الدولية للتقارير املالية رقم 10 و 12 ومعيار احملاسبة الدولي رقم 28 املنشآت االستثمارية: 
1 يناير 2016  تطبيق استثناء التجميع – معدل 

1 يوليو 2016التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2014-2012

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم IFRS 9( 9( - األدوات املالية 
ــار  ــه الســتبدال معي ــل امتــام خطت ــة” )2014( مــا ميث ــة رقــم 9 “األدوات املالي ــر املالي ــي للتقاري ــار الدول ــة )IASB( مؤخــرا باصــدار املعي ــر احملاســبة الدولي ــس معايي قــام مجل
احملاســبة الدولــي رقــم 39 “األدوات املاليــة: التحقــق والقيــاس”. يقــوم املعيــار اجلديــد بادخــال تغيــرات واســعة النطــاق علــى ارشــادات معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 39 فيمــا 
يتعلــق بتصنيــف وقيــاس االصــول املاليــة كمــا يقــوم ايضــا بادخــال منــوذج “خســارة ائتمانيــة متوقعــة” جديــد خــاص بهبــوط قيمــة االصــول املاليــة. يقــوم املعيــار الدولــي للتقاريــر 

املاليــة رقــم 9 أيضــا بتقــدمي ارشــادات جديــدة حــول تطبيــق محاســبة التحــوط. 
شــرعت االدارة بتقييــم أثــر املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 9 لكنهــا ليســت بعــد فــي وضــع ميكنهــا مــن تقــدمي معلومــات كميــة. فيمــا يلــي املجــاالت الرئيســية لألثــر املتوقــع 

فــي هــذه املرحلــة: 
• ان تصنيــف وقيــاس االصــول املاليــة للمجموعــة ســوف يحتــاج الــى مراجعــة بنــاء علــى املعاييــر اجلديــدة التــي تراعــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة لالصــول ومنــوذج االعمــال 

الــذي يتــم فيــه ادارتهــا 
• ان اي هبــوط فــي القيمــة مبنــي علــى خســارة ائتمانيــة متوقعــة ســوف يحتــاج الــى تســجيل علــى الــذمم التجاريــة املدينــة للمجموعــة واالســتثمارات فــي االصــول مــن نــوع الديــون 
املصنفــة حاليــا كاســتثمارات متاحــة للبيــع ومحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق، مــا لــم يتــم تصنيفهــا كاســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل االربــاح او اخلســائر وفقــا للمعاييــر 

اجلديدة
• لــم يعــد باالمــكان قيــاس االســتثمارات فــي االســهم بالتكلفــة ناقصــا هبــوط القيمــة وجميــع هــذه االســتثمارات ســيتم قياســها عوضــا عــن ذلــك بالقيمــة العادلــة. ســيتم عــرض 
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي االربــاح او اخلســائر مــا لــم تقــم املجموعــة بتصنيــف نهائــي ال رجعــة فيــه لعرضهــا فــي االيــرادات الشــاملة األخــرى. ســيؤثر هــذا علــى اســتثمارات 

للمجموعــة بقيمــة 318,199 د.ك )ايضــاح 17( فــي حــال اإلحتفــاظ بهــذه اإلســتثمارات حتــى 1 ينايــر 2018.
• اذا اســتمرت املجموعــة باختيــار خيــار القيمــة العادلــة لبعــض اخلصــوم املاليــة، عندهــا ســيتم عــرض تغيــرات القيمــة العادلــة فــي االيــرادات الشــاملة األخــرى الــى احلــد الــذي 

ترتبــط فيــه تلــك التغيــرات مبخاطــر االئتمــان اخلاصــة باملجموعــة.   
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 �ضركة م�ضاهمة كويتية )عامة( - الكويت 

تابع / ايضاحات حول البيانات املالية املجمعة
4.   تابع / التغيرات في السياسات احملاسبية 

4.2   تابع / املعايير املصدرة من مجلس املعايير الدولية ولكن غير املفعلة بعد

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )15(: االيرادات من العقود مع العمالء
مت اســتبدال املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم )15( مــكان معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 18 “االيــرادات” ، ومعيــار احملاســبة رقــم 11 “عقــود اإلنشــاء” وتفســيرات محاســبية 

محتلفــة تتعلــق باإليــرادات ، وهــو يعطــي منــوذج حتقــق جديــد يعتمــد علــى مبــدأ الســيطرة وباســتخدام خمــس خطــوات يتــم اســتخدامها علــى كافــة العقــود مــع العمــالء.
اخلطوات اخلمس لهذا النموذج هي:

- تعريف العقد مع العميل.
- تعريف التزامات االداء في العقد.

- حتديد سعر املعاملة.
- توزيع سعر املعاملة على التزامات االداء كما جاءت بالعقد.
- تسجيل االيرادات عند قيام املنشاة بتلبية التزامات االداء.

كما يتضمن املعيار ارشادات هامة، مثل:
• العقــود التــي تتضمــن توريــد عــدد اثنــني أو أكثــر مــن اخلدمــات أو البضاعــة – وكيــف يتــم احتســاب وتســجيل كل جزئيــة مت تنفيذهــا علــى حــده وذلــك ضمــن الترتيبــات التــي 

حتتــوي علــى عــدة بنــود، وكيــف تــوزع ســعر املعاملــة ومتــى تدمــج العقــود.
• التوقيت – فيما اذا تطلب تسجيل االيرادات خالل الفترة أو خالل نقطة محددة من الزمن.

• التســعير املتغيــر ومخاطــر االئتمــان – والتــي تناقــش كيفيــة معاجلــة الترتيبــات التــي حتتــوي علــى أدوات ســعرية متغيــرة أو طارئــة )مثــال: تنفيــذ مشــترط( كمــا مت حتديــث 
بنــد املعوقــات علــى االيــرادات.

• قيمة الوقت – متى تعدل سعر العقد الغراض متويلية.
• أمور أخرى محددة تتضمن:

-  املقابل غير النقدي ومقايضة االصول.
-  تكلفة العقود.

-  حق الرد وخيارات العمالء االخرى.
-  خيارات املورد باعادة الشراء.

-  الكفاالت.
-  االصل مقابل الوكيل.

-  الترخيص.
-  تعويض الكسر.

-  االتعاب املقدمة غير القابلة لالسترداد، و
-  صفة االمانة وترتيبات الفوترة واالحتفاظ. 

لم تقم إدارة املجموعة حتى اآلن بتقييم أثر هذا املعيار على هذه البيانات املالية املجمعة.
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 �سركة م�ساهمة كويتية )عامة( - الكويت 

تابع / ايضاحات حول البيانات املالية املجمعة
4.   تابع / التغيرات في السياسات احملاسبية 

4.2   تابع / املعايير املصدرة من مجلس املعايير الدولية ولكن غير املفعلة بعد

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 10 ومعيار احملاسبة الدولي رقم 28 بيع او مساهمة االصول بني املستثمر وشركته الزميلة او شركة احملاصة – معدل 
ان التعديــالت علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 10 »البيانــات املاليــة املجمعــة« و معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 28 »االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة وشــركات احملاصــة 

)2011(« تقــوم بتوضيــح معاجلــة بيــع او مســاهمة االصــول مــن املســتثمر الــى شــركته الزميلــة او شــركة احملاصــة علــى النحــو التالــي: 
• تتطلــب التســجيل الكامــل فــي البيانــات املاليــة للمســتثمر لالربــاح واخلســائر الناجتــة عــن بيــع او مســاهمة االصــول التــي تشــكل العمــل  ) كمــا هــو محــدد فــي املعيــار الدولــي 

للتقاريــر املاليــة رقــم 3 »دمــج االعمــال«(. 
• تتطلــب التســجيل اجلزئــي لالربــاح واخلســائر حيثمــا ال تشــكل االصــول العمــل، اي يتــم تســجيل الربــح او اخلســارة فقــط الــى حــد مصالــح املســتثمرين التــي ليســت لهــا عالقــة 

فــي تلــك الشــركة الزميلــة او شــركة احملاصــة. 
يتــم تطبيــق هــذه املتطلبــات بغــض النظــر عــن الشــكل القانونــي للمعاملــة، مثــال ســواء حدثــت عمليــة بيــع او مســاهمة االصــول مــن قبــل املســتثمر الــذي يقــوم بتحويــل احلصــص فــي 

الشــركة التابعــة التــي متتلــك االصــول )مــا ينتــج عنــه فقــدان الســيطرة علــى الشــركة التابعــة( او مــن قبــل البيــع املباشــر لالصــول نفســها.
 

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 11 احملاسبة عن شراء حصص في عمليات محاصة – معدل 
ان التعديــالت علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 11 “ترتيبــات احملاصــة” تتطلــب مــن مشــتري احلصــة فــي عمليــة احملاصــة التــي يشــكل فيهــا النشــاط العمــل )كمــا هــو 
محــدد فــي املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 3 “دمــج االعمــال”( لتطبيــق كافــة املبــادىء احملاســبية لعمليــات دمــج االعمــال فــي املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 3 واملعاييــر 
الدوليــة للتقاريــر املاليــة االخــرى، باســتثناء تلــك املبــادىء التــي تتعــارض مــع االرشــادات الــواردة فــي املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 11. كمــا تتطلــب تلــك التعديــالت ايضــا 

االفصــاح عــن املعلومــات املطلوبــة مــن قبــل املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 3 واملعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة االخــرى اخلاصــة بعمليــات دمــج االعمــال. 
تنطبــق التعديــالت ايضــا علــى كل مــن الشــراء املبدئــي للحصــة فــي عمليــة احملاصــة وشــراء حصــة اضافيــة فــي عمليــة احملاصــة )فــي احلالــة االخيــرة، ال يتــم اعــادة قيــاس احلصــص 

احملتفــظ بهــا ســابقا(. كمــا تنطبــق التعديــالت ايضــا بصــورة مســتقبلية علــى شــراء احلصــص فــي عمليــات احملاصــة. 

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 16 – عقود االيجار 
يتطلــب املعيــار اجلديــد ان يقــوم املســتأجرون باحملاســبة عــن عقــود االيجــار “علــى امليزانيــة العموميــة” وذلــك باالعتــراف بأصــل “حــق االنتفــاع” والتــزام االيجــار االمــر الــذي 
ســيؤثر علــى معظــم الشــركات التــي تعــد تقاريرهــا مبوجــب املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة والتــي تعمــل فــي مجــال التأجيــر كمــا ســيكون لــه تأثيــرا جوهريــا علــى البيانــات املاليــة 
ملســتأجري العقــارات واملعــدات ذات القيمــة العاليــة. ومــع ذلك،بالنســبة للعديــد مــن االعمــال األخــرى، ســتقوم االســتثناءات اخلاصــة بعقــود االيجــار قصيــرة االجــل وعقــود االيجــار 

ذات األصــول منخفضــة القيمــة بالتخفيــض مــن هــذا التأثيــر.   
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معيار احملاسبة الدولي رقم 1 مبادرة االفصاح – معدل   
تقوم التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم 1 باجراء التغيرات التالية: 

• املاديــة: توضــح التعديــالت بــان )1( املعلومــات اليجــب حجبهــا بالتجميــع او بتقــدمي معلومــات غيــر ماديــة، )2( اعتبــارات املاديــة تنظبــق علــى كل اجــزاء البيانــات املاليــة، و )3( 
حتــى عندمــا يتطلــب املعيــار افصاحــا محــددا، عندهــا يتــم تطبيــق اعتبــارات املاديــة.   

• بيــان املركــز املالــي وبيــان االربــاح واخلســائر والدخــل الشــامل اآلخــر: تقــوم التعديــالت مبــا يلــي: )1( تقــدمي توضيــح بــان قائمــة بنــود املفــردات التــي ســيتم عرضهــا فــي هــذه 
البيانــات ميكــن عــدم جتميعهــا وجتميعهــا كمــا هــو مناســب وكذلــك تقــدمي ارشــادات اضافيــة حــول املجاميــع الفرعيــة فــي هــذه البيانــات و )2( توضيــح ان حصــة املنشــأة مــن 
االيــرادات الشــاملة االخــرى للشــركات الزميلــة احملتســبة حســب حقــوق امللكيــة وشــركات احملاصــة يتعــني عرضهــا فــي مجموعهــا كبنــود مفــردات واحــدة ســواء ســيتم الحقــا اعــادة 

تصنيفهــا ام ال فــي االربــاح واخلســائر. 
• مالحظــات: تقــوم التعديــالت باضافــة امثلــة اضافيــة للطــرق املمكنــة لترتيــب املالحظــات لتوضيــح ان قابليــة الفهــم واملقارنــة يجــب النظــر فيهــا عنــد حتديــد ترتيــب املالحظــات 
والثبــات ان املالحظــات ال حتتــاج الــى عرضهــا بالترتيــب احملــدد حتــى اآلن فــي الفقــرة 114 مــن معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 1. كمــا قــام مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة 

ايضــا بحــذف االرشــادات واالمثلــة املتعلقــة بتحديــد السياســات احملاســبية الهامــة التــي لوحــظ انهــا مــن احملتمــل ان تكــون غيــر مفيــدة. 

معيار احملاسبة الدولي رقم 16 و 38 بيان الطرق املعتمدة لالستهالك واالطفاء – معدل  
مت بيان التعديالت التالية على معيار احملاسبة الدولي رقم )16( املمتلكات واالالت واملعدات واملعيار رقم )38( االصول غير امللموسة:

تعتبر طريقة استهالك االصول على أساس الدخل الناجت من النشاط املستخدم به ذلك االصل طريقة غير مناسبة الستهالك املمتلكات واالالت واملعدات.
تعتبر طريقة اطفاء على اساس الدخل الناجت من النشاط الذي يستخدم االصل غير امللموس طريقة غير مناسبة بشكل عام باستثناء بعض احلاالت احملددة.

التوقعــات التــي تشــير  الــى انخفــاض ســعر البيــع للمــواد التــي يتــم انتاجهــا باســتخدام اصــول حتتــوي علــى تكنولوجيــا او توقعــات ذات عائــد جتــاري بطــىء والتــي بدورهــا قــد تــؤدي 
الــى انخفــاض التوقعــات االقتصاديــة مــن ذلــك االصــل.

معيار احملاسبة الدولي رقم 27 طريقة حقوق امللكية في البيانات املالية املنفصلة – معدل 
ان التعديــالت علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 27 “البيانــات املاليــة املنفصلــة” تســمح بــان يتــم اختياريــا احملاســبة عــن االســتثمارات فــي الشــركات التابعــة وشــركات احملاصــة 

والشــركات الزميلــة باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة فــي البيانــات املاليــة املنفصلــة. 

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 10 و 12 ومعيار احملاسبة الدولي رقم 28 املنشآت االستثمارية: تطبيق استثناء التجميع – معدل 
تهدف التعديالت الى توضيح اجلوانب التالية: 

• االعفــاء مــن اعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة: تؤكــد التعديــالت بــان االعفــاء مــن اعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة لشــركة ام متوســطة متــاح للشــركة االم التــي هــي شــركة تابعــة لشــركة 
اســتثمارية حتــى لــو قامــت الشــركة االســتثمارية بقيــاس جميــع الشــركات التابعــة لهــا بالقيمــة العادلــة. 

• الشــركة التابعــة التــي تقــدم خدمــات تتعلــق باالنشــطة االســتثمارية للشــركة االم: ان الشــركة التابعــة التــي تقــدم خدمــات تتعلــق باالنشــطة االســتثمارية للشــركة االم ال يجــب 
جتميعهــا اذا كانــت الشــركة التابعــة نفســها شــركة اســتثمارية. 

• تطبيــق طريقــة حقــوق امللكيــة مــن قبــل مســتثمر شــركة غيــر اســتثمارية علــى شــركة اســتثمارية مســتثمر فيهــا: عنــد تطبيــق طريقــة حقــوق امللكيــة علــى شــركة زميلــة او شــركة 
ــة او شــركة احملاصــة  ــة املطبــق مــن قبــل الشــركة الزميل محاصــة، عندهــا ميكــن للشــركة غيــر االســتثمارية املســتثمرة فــي شــركة اســتثمارية االحتفــاظ بقيــاس القيمــة العادل

حلصصهــا فــي الشــركات التابعــة. 
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• االفصاحــات املطلوبــة: الشــركة االســتثمارية التــي تقيــس الشــركات التابعــة لهــا بالقيمــة العادلــة تقــوم بتقــدمي االفصاحــات املتعلقــة بالشــركات االســتثمارية املطلوبــة مــن قبــل 
املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 12.     

ليس من املتوقع ان يكون لهذه التعديالت أي أثر مادي على هذه البيانات املالية املجمعة.

التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2014-2012
ــي  ــة رقــم 5 فــي احلــاالت الت ــر املالي ــي للتقاري ــار الدول ــة رقــم 5 – تقــوم هــذه التعديــالت باضافــة ارشــادات محــددة فــي املعي ــر املالي ــي للتقاري ــار الدول ــى املعي - التعديــالت عل
تقــوم فيهــا املنشــأة باعــادة تصنيــف االصــل مــن محتفــظ بــه لغــرض البيــع الــى محتفــظ بــه لغــرض التوزيــع والعكــس بالعكــس وفــي احلــاالت التــي تتوقــف فيهــا محاســبة االصــل 

احملتفــظ بــه لغــرض التوزيــع. 
- التعديــالت علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 7 – تقــوم هــذه التعديــالت بتقــدمي ارشــادات اضافيــة لتوضيــح فيمــا اذا كان عقــد اخلدمــات مســتمر باالنشــغال فــي االصــل 

احملــول، والتوضيــح حــول موازنــة االفصاحــات فــي البيانــات املاليــة املجمعة. 
- التعديــالت علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 19  - تقــوم هــذه التعديــالت بتوضيــح ان ســندات الشــركات ذات الكفــاءة العاليــة املســتخدمة فــي تقييــم معــدل اخلصــم اخلــاص  

مبنافــع مــا بعــد اخلدمــة يجــب تقوميــه بنفــس العملــة التــي ســتدفع بهــا تلــك املنافــع. 
- التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم 34 – تقوم هذه التعديالت بتوضيح معنى »في مكان آخر في التقرير املرحلي« وتتطلب اسنادا ترافقيا. 

ليس من املتوقع ان يكون لهذه التعديالت أي أثر مادي على هذه البيانات املالية املجمعة.

5. السياسات احملاسبية الهامة
إن السياسات احملاسبية الهامة املطبقة في إعداد البيانات املالية املجمعة كما يلي:

5.1 أساس التجميع
تســيطر الشــركة األم علــى املنشــأة عندمــا تتعــرض ، او يكــون لهــا احلــق ، بعوائــد متغيــرة مــن مشــاركتها مــع املنشــأة ويكــون لهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن خــالل 
ســلطتها علــى املنشــأة. يتــم جتميــع الشــركات التابعــة بالكامــل مــن التاريــخ الــذي يتــم فيــه نقــل الســيطرة الــى املجموعــة ويتوقــف جتميعهــا مــن التاريــخ الــذي تتوقــف فيــه تلــك 
الســيطرة. يتــم اعــداد البيانــات املاليــة للشــركات التابعــة لتاريــخ التقريــر و التــي ال تزيــد عــن ثالثــة اشــهر مــن تاريــخ التقريــر للشــركة األم ، بإســتخدام سياســات محاســبية مماثلــة 

. يتــم عمــل التعديــالت لتعكــس تأثيــر املعامــالت الهامــة واألحــداث األخــرى التــي تقــع بــني هــذا التاريــخ و تاريــخ التقريــر للبيانــات املاليــة للشــركة االم .
لغــرض التجميــع، مت حــذف كافــة املعامــالت واألرصــدة بــني شــركات املجموعــة، مبــا فــي ذلــك األربــاح واخلســائر غيــر احملققــة مــن املعامــالت بــني شــركات املجموعــة.  وحيــث أن 
اخلســائر غيــر احملققــة نتيجــة معامــالت بيــع األصــول بــني شــركات املجموعــة قــد مت عكســها ألغــراض التجميــع، اال أن تلــك األصــول مت اختبارهــا لتحديــد أي انخفــاض فــي قيمتهــا 

وذلــك بالنســبة للمجموعــة ككل. مت تعديــل املبالــغ املدرجــة فــي البيانــات املاليــة للشــركات التابعــة، أينمــا وجــدت، للتأكــد مــن توحيــد السياســات احملاســبية املطبقــة للمجموعــة.
مت تسجيل األرباح أو اخلسائر وااليرادات الشاملة األخرى اخلاصة بالشركات التابعة أو الشركات التي مت استبعادها خالل السنة، من تاريخ احليازة الى تاريخ االستبعاد.

ان احلصــص غيــر املســيطرة املدرجــة كجــزء مــن حقــوق امللكيــة، ميثــل اجلــزء مــن أربــاح أو خســائر وصافــي أصــول الشــركة التابعــة التــي ال متتلكهــا املجموعــة.  تقــوم املجموعــة 
بفصــل االيــرادات أو اخلســائر الشــاملة للشــركات التابعــة بــني مالكــي الشــركة األم واحلصــص غيــر املســيطرة وفــق حصــص ملكيــة كل منهــم فــي تلــك الشــركات.

عنــد بيــع حصــة مســيطرة فــي الشــركات التابعــة، فــان الفــرق بــني ســعر البيــع وصافــي قيمــة االصــول باالضافــة الــى فــرق الترجمــة التراكمــي والشــهرة يســجل فــي بيــان األربــاح أو 
اخلســائر املجمــع.  
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5.2  دمج األعمال
تقــوم املجموعــة بتطبيــق طريقــة الشــراء فــي محاســبة دمــج األعمــال. يتــم احتســاب املقابــل احملــول مــن قبــل املجموعــة لغــرض احلصــول علــى ميــزة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة،  
مبجمــوع القيــم العادلــة لألصــول احملولــة وااللتزامــات القائمــة وحقــوق امللكيــة املصــدرة للمجموعــة كمــا فــي تاريــخ الشــراء. والتــي تشــمل كذلــك، القيــم العادلــة ألي أصــل أو خصــم 
قــد ينتــج عــن ترتيبــات طارئــة أو محتملــة. يتــم تســجيل تكاليــف الشــراء كمصاريــف عنــد حدوثهــا.  وفــي جميــع معامــالت دمــج األعمــال، يقــوم املشــتري بتســجيل حصــة األطــراف 

غيــر املســيطرة امــا بالقيمــة العادلــة أو بنصيبــه مــن حصتــه فــي صافــي األصــول املعرفــة للشــركة املشــتراه.
وفــي حالــة مــا اذا متــت معاملــة دمــج األعمــال علــى مراحــل، يتــم اعــادة قيــاس القيمــة العادلــة للحصــص التــي مت شــراؤها فــي الســابق بقيمتهــا العادلــة كمــا فــي تاريــخ التملــك 

وذلــك مــن خــالل األربــاح أو اخلســائر.
تقــوم املجموعــة بتســجيل األصــول املعرفــة املشــتراه واخلصــوم القائمــة التــي مت احلصــول عليهــا نتيجــة دمــج األعمــال بغــض النظــر عمــا اذا كانــت تلــك البنــود قــد مت تســجيلها 
ضمــن البيانــات املاليــة للشــركة التــي مت شــراؤها أم ال، قبــل تاريــخ الشــراء. ويتــم عــادة قيــاس األصــول املشــتراه واخلصــوم املنقولــة وبشــكل عــام، بالقيمــة العادلــة بتاريــخ الشــراء.

ــة والظــروف  ــة وااللتزامــات القائمــة وفقــا للبنــود التعاقدي عنــد قيــام املجموعــة بشــراء نشــاط معــني، تقــوم االدارة بتقديــر مالئمــة تصنيفــات وتوجيهــات األصــول املاليــة املنقول
االقتصاديــة والظــروف القائمــة بتاريــخ الشــراء.  يتضمــن ذلــك فصــل مشــتقات األدوات املاليــة املوجــودة ضمــن العقــود املبرمــة مــن قبــل الشــركة املشــتراه.

يتــم احتســاب قيمــة الشــهرة بعــد تســجيل قيمــة األصــول التــي مت تعريفهــا وبشــكل منفصــل.  ويتــم احتســابها علــى أنهــا الزيــادة مــا بــني: أ( القيمــة العادلــة للمقابــل املقــدم، ب( 
القيمــة املســجلة للحصــص غيــر املســيطرة فــي ســجالت الشــركة التــي مت شــراؤها، وبــني، ج( القيمــة العادلــة كمــا فــي تاريــخ الشــراء، ألي حقــوق ملكيــة قائمــة فــي الشــركة املشــتراه 
فــوق القيمــة العادلــة بتاريــخ الشــراء لصافــي األصــول التــي مت تعريفهــا.  اذا كانــت القيــم العادلــة لألصــول املعرفــة تزيــد عــن مجمــوع البنــود أعــاله، يتــم تســجيل تلــك الزيــادة )التــي 

تعتبــر ربــح نتيجــة املفاصلــة( ضمــن األربــاح واخلســائر مباشــرة.   
  

5.3  الشهرة
تتمثــل الشــهرة فــي املنافــع االقتصاديــة املســتقبلية الناجتــة مــن دمــج األعمــال والتــي ال ميكــن تعريفهــا وتســجيلها بشــكل منفصــل. تــدرج قيمــة الشــهرة بالتكلفــة ناقصــا خســائر 

الهبــوط فــي القيمــة. 

5.4  االستثمار في الشركات الزميلة
الشــركات الزميلــة، هــي تلــك الشــركات التــي بامــكان املجموعــة ممارســة التأثيــر الفعــال عليهــا والتــي ال تكــون شــركات تابعــة أو شــركات محاصــة.  يتــم تســجيل االســتثمارات فــي 
الشــركات الزميلــة مبدئيــا بالتكلفــة وبعــد ذلــك يتــم محاســبتها باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة. ال يتــم االعتــراف بالشــهرة أو التعديــالت فــي القيمــة العادلــة حلصــة املجموعــة 

بشــكل منفصــل ولكــن يتــم تســجيلها ضمــن قيمــة االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة.
عنــد اســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة، يتــم زيــادة وتخفيــض قيمــة االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة بحصــة املجموعــة فــي أربــاح أو خســائر وااليــرادات الشــاملة األخــرى لتلــك الشــركة 

الزميلــة بعــد عمــل التعديــالت الآلزمــة ملطابقــة السياســات احملاســبية مــع سياســات املجموعــة.
يتــم حــذف األربــاح واخلســائر غيــر احملققــة الناجتــة مــن املعامــالت بــني املجموعــة والشــركات الزميلــة الــى حــد حصــة املجموعــة فــي تلــك الشــركات.  وعندمــا يتــم حــذف اخلســائر 

غيــر احملققــة، يتــم اختبــار األصــول املعنيــة بتلــك املعامــالت لغــرض التأكــد مــن عــدم انخفــاض قيمتهــا.
ال تتعــدى نهايــة الفتــرات املاليــة بــني املجموعــة والشــركات الزميلــة عــن ثالثــة شــهور.  كمــا يتــم عمــل التعديــالت الآلزمــة للمعامــالت أو األحــداث اجلوهريــة التــي تتــم خــالل تلــك 
الفتــرة بــني نهايــة فتــرة الشــركة الزميلــة ونهايــة فتــرة املجموعــة. كمــا يتــم التأكــد مــن أن السياســات احملاســبية املســتخدمة مــن قبــل الشــركة الزميلــة هــي ذاتهــا املســتخدمة مــن 

قبــل املجموعــة فــي تلــك املعامــالت أو األحــداث الشــبيهة.
عنــد فقــدان ميــزة التأثيــر الفعــال علــى الشــركة الزميلــة، تقــوم املجموعــة بقيــاس وتســجيل احلصــة املتبقيــة بالقيمــة العادلــة، ويتــم تســجيل أي فــرق بــني القيمــة اجلاريــة للشــركة 

الزميلــة عنــد فقــدان ميــزة التأثيــر الفعــال والقيمــة العادلــة للحصــة املتبقيــة مضافــا اليهــا املبالــغ احملصلــة نتيجــة البيــع، ضمــن بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
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5.5  التقارير القطاعية
للمجموعــة قطاعــني تشــغيليني: قطــاع اإلتصــاالت والقطــاع االســتثماري.  ولغــرض تعريــف تلــك القطاعــات التشــغيلية، تقــوم االدارة بتتبــع اخلطــوط االنتاجيــة للمنتجــات الرئيســية 
واخلدمــات.  يتــم ادارة تلــك القطاعــات التشــغيلية بشــكل منفصــل حيــث أن احتياجــات وطــرق ادارة كل قطــاع تكــون مختلفــة.  يتــم معاجلــة كافــة املعامــالت البينيــة بــني القطاعــات 

بأســس جتاريــة بجتــة.
ــات املاليــة.  باالضافــة الــى ذلــك، فــان األصــول أو اخلصــوم غيــر املخصصــة لقطــاع  وألغــراض االدارة، تســتخدم املجموعــة نفــس سياســات املقاييــس املســتخدمة ضمــن البيان

تشــغيلي معــني، ال يتــم ادراجهــا للقطــاع.

5.6  االيرادات
يتــم تســجيل االيــراد الــى احلــد الــذي يكــون فيــه امكانيــة احلصــول علــى املنفعــة االقتصاديــة للمجموعــة محتملــة وميكــن قياســها بشــكل يعتمــد عليــه وبغــض النظــر عمــا اذا مت 

حتصيــل املقابــل أم ال.
تنشــأ االيــرادات مــن مبيعــات البضاعــة وتقــدمي اخلدمــات. ويتــم قياســها عــن طريــق القيمــة العادلــة للمبالــغ املســتلمة أو املزمــع تقدميهــا، بعــد اســتبعاد الضرائــب أو املرجتعــات أو 

اخلصومــات. تقــوم املجموعــة بتطبيــق معيــار حتقــق االيــراد الــوارد أدنــاه وبشــكل منفصــل ولــكل بنــد مــن اإليــرادات.  
 

5.6.1  بيع البضاعة
تتمثــل بيــع البضاعــة فــي بيــع اجهــزة وبرامــج متعلقــة باتصــاالت االنترنــت ويتــم االعتــراف بهــا عندمــا تقــوم املجموعــة بتحويــل املخاطــر الهامــة ومزايــا امللكيــة املتعلقــة بالبضاعــة 

املــورده الــى املشــتري والتــي عــادة تكــون بتاريــخ اســتالم العميــل للســلع .

5.6.2  تقدمي اخلدمات
ان رســوم اإلشــتراك )التــي تتكــون اساســا مــن األجــور الشــهرية للوصــول الــى شــريحه واســعة وغيرهــا مــن الوصــول الــى اإلنترنــت( وخدمــات كاملكاملــات الصوتيــة يعتــرف بهــا عنــد 

تقــدمي اخلدمــة .
االيرادات من عقود خدمات االنترنت يعترف بها بطريقة القسط الثابت طيلة مدة العقد .

اتعاب استشارية وتنظيمية واخرى يتم االعتراف بها عند تقدمي اخلدمة بالكامل.

5.6.3  ايرادات الفوائد وما شابهها
يتم تسجيل ايرادات ومصاريف وما شابهها من الفوائد عند استحقاقها وباستخدام معدل سعر الفائدة الفعلي.

5.6.4  ايراد توزيعات األرباح
ايرادات توزيعات األرباح، خالف أرباح الشركات الزميلة، يتم تسجيلها عندما يثبت حق استالم دفعات تلك األرباح.

5.7  املصاريف التشغيلية
يتم تسجيل املصاريف التشغيلية ضمن بيان الدخل املجمع عند استخدام اخلدمات املقدمة أو عند حدوثها. 
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5.8  تكاليف التمويل
يتم احتساب وإدراج تكاليف التمويل على أساس نسبي زمني مع األخذ في اإلعتبار رصيد القرض القائم ونسبة الفائدة املطبقة.

5.9  الضرائب 
 )NLST( ضريبة دعم العمالة الوطنية  5.9.1

ــة الوطنيــة وفقــا للقانــون رقــم 19 لســنة 2000 وقــرار وزيــر املاليــة رقــم 24 لســنة 2006 بنســبة 2.5% مــن ربــح املجموعــة اخلــاص مبســاهمي  حتتســب ضريبــة دعــم العمال
الشــركة األم اخلاضــع للضريبــة. وطبقــا للقانــون، فــان االيــرادات مــن الشــركات الزميلــة والتابعــة وتوزيعــات االربــاح النقديــة مــن الشــركات املدرجــة اخلاضعــة لضريبــة دعــم العمالــة 

الوطنيــة يجــب خصمهــا مــن ربــح الســنة. 

 )KFAS( مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  5.9.2
حتتســب حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بنســبة 1% مــن ربــح املجموعــة اخلــاص مبســاهمي الشــركة األم اخلاضــع للضريبــة وفقــا لعمليــة االحتســاب املعدلــة بنــاء علــى قــرار 
اعضــاء مجلــس املؤسســة والــذي ينــص علــى ان االيــرادات مــن الشــركات الزميلــة والتابعــة، مكافــآت اعضــاء مجلــس االدارة والتحويــل الــى االحتياطــي القانونــي يجــب اســتثناؤها 

مــن ربــح الســنة عنــد حتديــد احلصــة. 

الزكاة   5.9.3
ــارا مــن 10 ديســمبر  ــول اعتب ــة رقــم 58/2007 الســاري املفع ــا لقــرار وزارة املالي ــح املجموعــة اخلــاص مبســاهمي الشــركة األم وفق ــزكاة بنســبة 1% مــن رب حتتســب حصــة ال

 .2007
للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 ، اليوجــد علــى الشــركة االم اي التــزام جتــاه ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة ومؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي والــزكاة بســبب اخلســائر 

املتكبــدة. ومبوجــب لوائــح ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة، ال يســمح بترحيــل اي خســائر الــى الســنوات املســتقبلية او الســنوات الســابقة. 

5.10  املمتلكات واالالت واملعدات
يتــم تســجيل املمتلــكات واالالت واملعــدات )مبــا فــي ذلــك معــدات اإلتصــاالت واثــاث وتركيبــات ومعــدات مكتبيــة( مبدئيــا بتكلفــة الشــراء أو تكلفــة التصنيــع مبــا فــي ذلــك التكاليــف 

االضافيــة الآلزمــة جللــب هــذا األصــل الــى املوقــع واحلالــة التــي ميكــن اســتخدامه مــن قبــل ادارة املجموعــة.
وبعــد ذلــك، يتــم قيــاس املمتلــكات واالالت واملعــدات باســتخدام منــوذج التكلفــة، وهــو التكلفــة ناقصــا االســتهالك وخســائر الهبــوط فــي القيمــة.  يتــم تســجيل االســتهالك باســتخدام 
طريقــة القســط الثابــت لتخفيــض القيمــة بعــد خصــم قيمــة اخلــردة. يتــم مراجعــة العمــر االنتاجــي وطريقــة االســتهالك بشــكل دوري للتأكــد مــن أن الطريقــة املســتخدمة وفتــرة 

االســتهالك متماثلــة مــع املنافــع االقتصاديــة التاجتــة مــن مكونــات املمتلــكات واالالت واملعــدات.  يتــم اســتخدام األعمــار االنتاجيــة التاليــة:
3 - 8 سنوات• معدات االتصاالت

     5 سنوات• اثاث وتركيبات

     5 سنوات• معدات مكتبية

يتم حتديث البيانات اخلاصة بتقديرات قيمة اخلردة أو العمر االنتاجي الآلزم، سنويا على األقل.
عنــد بيــع األصــل أو اســتبعاده، يتــم حــذف التكلفــة واالســتهالك املتراكــم اخلــاص بــه مــن احلســابات وأيــة أربــاح أو خســائر ناجتــة عــن االســتبعاد يتــم تســجيلها ضمــن بيــان األربــاح 

أو اخلســائر املجمــع.
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5.11  أصول غير ملموسة
االصــول غيــر امللموســة التــي يتــم شــراؤها بصــورة منفصلــة يتــم قياســها عنــد التحقــق املبدئــي بالتكلفــة. ان تكلفــة االصــول غيــر امللموســة املشــتراة فــي عمليــة دمــج االعمــال تتمثــل 

فــي القيمــة العادلــة كمــا فــي تاريــخ الشــراء. وبعــد التحقــق املبدئــي، تــدرج االصــول غيــر امللموســة بالتكلفــة ناقصــا اي اطفــاء متراكــم وخســائر فــي انخفــاض القيمــة.
يتم تقييم االعمار االنتاجية لالصول غير امللموسة اما ان تكون محددة او غير محددة.

امــا بالنســبة لالصــول غيــر امللموســة ذات االعمــار االنتاجيــة غيــر احملــددة فيتــم اختبارهــا ســنويا او تكــرارا للتأكــد مــن عــدم انخفــاض قيمتهــا اذا اشــارت االحــداث او التغيــرات 
فــي الظــروف الــى ان القيمــة املدرجــة قــد تنخفــض قيمتهــا، امــا بصــورة فرديــة او مبســتوى وحــدة انتــاج النقــد. ال يتــم اطفــاء مثــل تلــك االصــول غيــر امللموســة. ان العمــر االنتاجــي 
لالصــل غيــر امللمــوس ذي العمــر غيــر احملــدد تتــم مراجعتــه ســنويا لتحديــد فيمــا اذا كان تقييــم العمــر غيــر احملــدد مــا زال يحظــى بالتأييــد. فــان لــم يكــن االمــر كذلــك، فــان التغيــر 

فــي تقييــم العمــر االنتاجــي مــن غيــر محــدد الــى محــدد يتــم علــى اســاس مســتقبلي. 

5.12  التكاليف املؤجلة
يتم االعتراف بالتكاليف املؤجلة مبدئيا بالتكلفة . الحقا لالعتراف املبدئي، يتم تسجيل التكاليف املؤجلة بالتكلفة ناقصا االطفاء وخسائر الهبوط في القيمة ان وجدت.

5.13  اختبار انخفاض قيمة الشهرة واالصول غير املالية 
لغــرض تقديــر مبلــغ االنخفــاض، يتــم جتميــع األصــول الــى أدنــى مســتويات تشــير الــى تدفقــات نقديــة بشــكل كبيــر )وحــدات منتجــة للنقــد(.  وبنــاء عليــه، يتــم اختبــار انخفــاض قيمــة 
بعــض مــن تلــك األصــول وبشــكل منفــرد ويتــم اختبــار البعــض اآلخــر علــى أنــه وحــدة منتجــة للنقــد. يتــم توزيــع الشــهرة علــى تلــك الوحــدات املنتجــة للنقــد والتــي يكــون مــن املتوقــع 

أن تولــد انســيابية مــن العوائــد نتيجــة دمــج األعمــال ومتثــل أقــل تقديــر مت وضعــه مــن قبــل ادارة املجموعــة للعوائــد املرجــوة مــن هــذا الدمــج لغــرض مراقبــة الشــهرة.
يتــم اختبــار الوحــدات املنتجــة للنقــد تلــك والتــي مت توزيــع الشــهرة عليهــا )احملــددة مــن قبــل ادارة املجموعــة علــى انهــا معادلــة لقطاعاتهــا التشــغيلية( لغــرض االنخفــاض فــي القيمــة 
وبشــكل ســنوي.  كمــا يتــم اختبــار كافــة مفــردات األصــول األخــرى أو الوحــدات املنتجــة للنقــد فــي أي وقــت تكــون هنــاك ظــروف أو تغيــرات تشــير الــى أن القيمــة املدرجــة قــد ال 

يكــون مــن املمكــن اســتردادها. 
يتــم االعتــراف بالفــرق مــا بــني القيمــة املدرجــة لألصــل أو الوحــدة املنتجــة للنقــد والقيمــة املمكــن حتقيقهــا )وهــي القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف بيــع قيمــة األصــل قيد االســتخدام(، 
كخســارة انخفــاض فــي القيمــة. ولغــرض تقديــر قيمــة األصــل قيــد االســتخدام، تقــوم االدارة بتقديــر التدفقــات النقديــة املســتقبلية املتوقعــة مــن هــذا األصــل وكذلــك تقديــر ســعر 
فائــدة معقــول لغــرض احتســاب القيمــة احلاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة املســتقبلية. علمــا بــأن املعلومــات املســتخدمة الختبــار انخفــاض القيمــة تكــون مرتبطــة مباشــرة بآخــر 
موازنــة تقديريــة معتمــدة للمجموعــة، والتــي يتــم تعديلهــا عنــد الضــرورة الســتبعاد تأثيــر اعــادة الهيكلــة وتطويــر األصول.كمــا يتــم تقديــر ســعر اخلصــم بشــكل منفصــل ولــكل وحــدة 

منتجــة للنقــد علــى حــدة وهــو ميثــل انعــكاس للمخاطــر املصاحبــة لهــذا األصــل كمــا مت تقديرهــا مــن قبــل االدارة.
يتــم اســتخدام مبلــغ انخفــاض القيمــة أوال لتخفيــض القيمــة اجلاريــة للشــهرة املرتبطــة بهــذا األصــل. ويتــم توزيــع مــا تبقــى مــن هــذا االنخفــاض علــى األصــول األخــرى كل حســب 

نســبته. وباســتثناء الشــهرة، يتــم الحقــا اعــادة تقييــم األصــول الي مؤشــر فــي انخفــاض القيمــة التــي مت االعتــراف بهــا فــي الســابق وال يوجــد حاجــة لهــا.
يتم عكس اي خسارة هبوط محملة اذا كانت القيمة املستردة للوحدة املنتجة للنقد تتجاوز قيمتها املدرجة.
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5.14  االدوات املالية 
5.14.1  التحقق، القياس املبدئي وعدم التحقق 

يتــم حتقــق األصــول واخلصــوم املاليــة عندمــا تصبــح املجموعــة طرفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــألداة املاليــة وتقــاس مبدئيــا بالقيمــة العادلــة املعدلــة بتكاليــف املعامــالت، باســتثناء 
تلــك املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو اخلســائر والتــي تقــاس مبدئيــا بالقيمــة العادلــة. مبــني ادنــاه القيــاس الالحــق لالصــول واخلصــوم املاليــة.  

يتم استبعاد اصل مالي )أو جزء من اصل مالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة اذا كان ذلك مناسبا( اما 
• عندما ينتهي احلق في استالم التدفقات النقدية من تلك االصول املالية 

• أو عندمــا تقــوم املجموعــة بالتنــازل عــن حقهــا باســتالم التدفقــات النقديــة مــن االصــل أو عندمــا تتحمــل الشــركة اإللتــزام بدفــع التدفقــات بالكامــل دون تأخيــر مــادي الــى طــرف 
ثالــث مبوجــب ترتيــب »القبــض والدفــع« أو

)أ( ان تقوم املجموعة بتحويل كافة مخاطر ومزايا األصل أو 
)ب( ان ال تقوم املجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل .

عندمــا تقــوم املجموعــة بالتنــازل عــن حقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن االصــل او تكــون قــد دخلــت فــي ترتيــب القبــض والدفــع ولــم تقــم بتحويــل او االحتفــاظ جوهريــا 
بكافــة مخاطــر ومزايــا االصــل او حتويــل الســيطرة علــى االصــل، عندهــا يتــم حتقــق اصــل جديــد الــى مــدى التــزام املجموعــة املتواصــل بذلــك االصــل. 

ال يتــم حتقــق التــزام مالــي عندمــا يتــم االعفــاء مــن اإللتــزام احملــدد او إعفــاؤه او الغــاؤه او انتهــاء صالحيــة اســتحقاقه . عنــد اســتبدال التــزام مالــي حالــي بآخــر مــن نفــس املقــرض 
بشــروط مختلفــة بشــكل كبيــر ، او بتعديــل شــروط اإللتــزام املالــي احلالــي بشــكل جوهــري، يتــم معاملــة هــذا التبديــل او التعديــل كعــدم حتقــق لاللتــزام األصلــي وحتقــق لاللتــزام 

اجلديــد ، ويــدرج الفــرق فــي القيمــة الدفتريــة ذات الصلــة فــي بيــان االربــاح أو اخلســائر املجمــع.

5.14.2  التصنيف والقياس الالحق لالصول املالية 
لغرض القياس الالحق، فان االصول املالية ، يتم تصنيفها الى الفئات التالية عند التحقق املبدئي: 

• قروض وذمم مدينة  
• أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر.

• أصول مالية متاحة للبيع . 
ان كافــة االصــول املاليــة، غيــر تلــك احملــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل، تخضــع للمراجعــة للتأكــد مــن عــدم انخفــاض قيمتهــا علــى االقــل بتاريــخ كل تقريــر مالــي وذلــك 
لتحديــد فيمــا اذا كان هنــاك اي دليــل موضوعــي بــان احــد االصــول املاليــة او مجموعــة اصــول ماليــة قــد انخفضــت قيمتهــا. يتــم تطبيــق معاييــر مختلفــة لتحديــد انخفــاض القيمــة 

لــكل فئــة مــن فئــات االصــول املاليــة املبينــة ادنــاه. 
• القروض والذمم املدينة   

تعتبــر القــروض والــذمم املدينــة أصــول ماليــة غيــر مشــتقة تتضمــن دفعــات محــددة غيــر مدرجــة فــي األســواق املاليــة النشــطة. بعــد التحقــق املبدئــي، يتــم قيــاس تلــك األصــول املاليــة 
باســتخدام طريقــة التكلفــة املطفــأة بنــاء علــى معــدل الفائــدة الفعلــي، ناقصــا أي انخفــاض فــي القيمــة.  ويتــم الغــاء خصــم تلــك األرصــدة عندمــا يكــون هــذا اخلصــم غيــر مــادي. 

يتــم عــادة مراجعــة مــدى انخفــاض قيمــة األرصــدة اجلوهريــة املدينــة عندمــا يكونــوا قــد اســتحقوا لفتــرة أو يكــون هنــاك دالئــل واقعيــة علــى أن احــدى اجلهــات املدينــة ســوف 
تخفــق فــي التســديد. بالنســبة للــذمم املدينــة التــي ال ميكــن اعتبارهــا منخفضــة القيمــة بشــكل فــردي، يتــم مراجعــة انخفــاض قيمتهــا كمجموعــة وذلــك عــن طريــق ربطهــا بالقطــاع 
التشــغيلي اخلــاص بهــا وباملنطقــة وغيرهــا مــن املخاطــر احمليطــة بهــا. عنــد ذلــك يســتند تقديــر خســارة انخفــاض القيمــة علــى معــدالت التخلــف التاريخيــة االخيــرة للجهــة املدينــة 

لــكل مجموعــة محــددة. 
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تقوم املجموعة بتصنيف القروض والذمم املدينة الى الفئات التالية: 
• مستحق من أطراف ذات صله 

تتمثل مستحق من أطراف ذات صله في اصول مالية تنتجها املجموعة بتقدمي االموال مباشرة الى املقترض وهي ذات دفعات ثابتة او محددة وغير مدرجة في سوق نشط. 
• الذمم التجارية املدينة 

تظهــر الــذمم التجاريــة املدينــة مببلــغ الفاتــورة االصلــي ناقصــا مخصــص اي مبالــغ غيــر قابلــة للتحصيــل. يتــم تقديــر الديــون املشــكوك فــي حتصيلهــا عندمــا ال يكــون هنــاك احتمــال 
لتحصيــل املبلــغ بالكامــل. يتــم شــطب الديــون املعدومــة عنــد حدوثهــا. 

• النقد وشبه النقد 
يتكون النقد وشبه النقد من نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى وال تخضع ملخاطر هامة من التغيرات في القيمة. 

• االصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
ان تصنيــف االســتثمارات كاصــول ماليــة محــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو اخلســائر يعتمــد علــى كيفيــة مراقبــة االدارة الداء تلــك االســتثمارات. فعندمــا ال يتــم تصنيفهــا 
كاســتثمارات محتفــظ بهــا لغــرض املتاجــرة لكــن لهــا قيــم عادلــة متاحــة ميكــن االعتمــاد عليهــا والتغيــرات فــي القيمــة العادلــة تــدرج كجــزء مــن بيــان األربــاح أو اخلســائر فــي حســابات 
االدارة، عندهــا يتــم تصنيفهــا كاســتثمارات محــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو اخلســائر عنــد التحقــق املبدئــي. كمــا ان جميــع االدوات املاليــة املشــتقة تنــدرج حتــت هــذه الفئــة.

يتــم قيــاس االصــول فــي هــذه الفئــة بالقيمــة العادلــة واالربــاح او اخلســائر تســجل فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع. كمــا ان القيــم العادلــة لالصــول املاليــة فــي هــذه الفئــة يتــم 
حتديدهــا بالرجــوع الــى معامــالت االســواق النشــطة او باســتخدام تقنيــات تقييــم عنــد عــدم وجــود ســوق نشــط. 

• االصول املالية املتاحة للبيع  
ان االصول املالية املتاحة للبيع هي اصول مالية غير مشتقة اما محددة لهذه الفئة او غير مؤهلة الدراجها في اي فئات اخرى لالصول املالية. 

ان االصــول املاليــة التــي ال ميكــن قيــاس قيمتهــا العادلــة بشــكل يعتمــد عليــه يتــم ادراجهــا بالتكلفــة ناقصــا خســائر انخفــاض القيمــة، ان وجــدت. يتــم تســجيل تكاليــف انخفــاض 
القيمــة فــي االربــاح او اخلســائر. ان جميــع االصــول املاليــة االخــرى املتاحــة للبيــع يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة. كمــا ان االربــاح واخلســائر تســجل فــي االيــرادات الشــاملة االخــرى 
وتــدرج ضمــن احتياطــي القيمــة العادلــة فــي حقــوق امللكيــة، باســتثناء خســائر انخفــاض القيمــة، وفروقــات حتويــل العمــالت االجنبيــة علــى االصــول النقديــة  تســجل فــي بيــان األربــاح 
أو اخلســائر املجمــع. عنــد اســتبعاد االصــل او حتديــده علــى انــه قــد انخفضــت قيمتــه، فــان االربــاح او اخلســائر التراكميــة املســجلة فــي االيــرادات الشــاملة االخــرى يتــم اعــادة 

تصنيفهــا مــن احتياطــي حقــوق امللكيــة الــى بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع وتظهــر كتعديــل اعــادة تصنيــف ضمــن االيــرادات الشــاملة االخــرى. 
ــى ان احــد االصــول املاليــة املتاحــة للبيــع او مجموعــة اصــول ماليــة متاحــة للبيــع قــد  تقــوم املجموعــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي بالتقييــم فيمــا اذا كان هنــاك دليــل موضوعــي عل
انخفضــت قيمتهــا. ففــي حــال اســتثمارات االســهم املصنفــة كاصــول ماليــة متاحــة للبيــع، يتضمــن الدليــل املوضوعــي انخفاضــا جوهريــا او متواصــال فــي القيمــة العادلــة الســتثمار 
االســهم عــن تكلفتــه. يتــم تقييــم »االنخفــاض اجلوهــري« مقابــل التكلفــة االصليــة لالســتثمار و »االنخفــاض املتواصــل« مقابــل الفتــرة التــي كانــت فيهــا القيمــة العادلــة حتــت تكلفتهــا 
االصليــة. وحيثمــا كان هنــاك دليــل علــى انخفــاض القيمــة، يتــم حــذف اخلســارة التراكميــة مــن االيــرادات الشــاملة االخــرى ويتــم تســجيلها فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع. 
يتــم تســجيل رد خســائر انخفــاض القيمــة فــي االيــرادات الشــاملة االخــرى، باســتثناء االصــول املاليــة التــي هــي عبــارة عــن اوراق ديــن تســجل فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع 

فقــط اذا كان باالمــكان ربــط الــرد بشــكل موضوعــي بحــدث حصــل بعــد تســجيل خســارة انخفــاض القيمــة.   
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5.14.3  التصنيف والقياس الالحق للخصوم املالية 
تتضمن اخلصوم املالية للمجموعة قروض ألجل وذمم دائنة وخصوم أخرى ومستحق الى أطراف ذات صله ومدفوعات مقدما من عمالء.

يعتمد القياس الالحق للخصوم املالية على تصنيفها على النحو التالي: 

• اخلصوم املالية بخالف تلك احملددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
تــدرج هــذه اخلصــوم باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة. يتــم تصنيــف القــروض ألجــل والــذمم الدائنــة واخلصــوم األخــرى واملســتحق الــى أطــراف ذات صلــه ودفعــات مقدمــة 

مــن العمــالء كخصــوم ماليــة بخــالف تلــك احملــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو اخلســائر
• القروض ألجل 

تقــاس كافــة القــروض ألجــل الحقــا بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة. كمــا تســجل االربــاح واخلســائر فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع عندمــا يتــم 
عــدم حتقــق اخلصــوم ايضــا باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة )EIR( عمليــة االطفــاء. 

• ذمم دائنة وخصوم أخرى 
يتم تسجيل الذمم الدائنة واخلصوم األخرى ملبالغ سيتم دفعها في املستقبل عن بضائع وخدمات استلمت سواء صدر بها فواتير ام لم تصدر. 

• مستحق الى أطراف ذات صله
يتمثل املستحق الى أطراف ذات صله في خصوم مالية تنشأ في السياق العادي لالعمال وهي غير مدرجة في سوق نشط.

• مدفوعات مقدما من عمالء 
يتم تسجيل اخلصوم ملبالغ استلمت مقدما من العمالء ولم يتم تقدمي اخلدمات الى العمالء. 

5.15  التكلفة املطفأة لالدوات املالية
يتــم احتســاب هــذه التكلفــة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ناقصــا مخصــص انخفــاض القيمــة. ان عمليــة االحتســاب تأخــذ بعــني االعتبــار اي عــالوة او خصــم علــى الشــراء 

وتتضمــن تكاليــف ورســوم املعاملــة التــي تعتبــر جــزءا ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الفعليــة. 

5.16  محاسبة تواريخ املتاجرة والسداد 
ــع االصــول.  ــه املنشــأة بشــراء او بي ــزم في ــذي تلت ــخ ال ــخ املتاجــرة، اي بالتاري ــى اســاس تاري ــم تســجيلها عل ــة يت ــادة” لالصــول املالي ــات “بالطــرق املعت ــع املشــتريات واملبيع ان جمي
ان املشــتريات اواملبيعــات بالطــرق املعتــادة هــي مشــتريات او مبيعــات االصــول املاليــة التــي تتطلــب تســليم االصــول خــالل اطــار زمنــي يتــم حتديــده بالنظــم او بالعــرف الســائد فــي 

االســواق.   

5.17  تسوية االدوات املالية 
يتــم تســوية االصــول واخلصــوم املاليــة ويتــم ادراج صافــي املبلــغ فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع فقــط اذا كان هنــاك حــق قانونــي قابــل للتنفيــذ حاليــا لتســوية املبالــغ املســجلة وكانــت 

هنــاك نيــة للتســوية علــى اســاس صافــي او لتحقــق االصــول وتســوية اخلصــوم فــي آن واحــد. 
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5.18  القيمة العادلة لالدوات املالية     
ان القيمــة العادلــة لــالدوات املاليــة التــي يتــم تداولهــا فــي اســواق نشــطة بتاريــخ كل تقريــر مالــي يتــم حتديدهــا بالرجــوع الــى اســعار الســوق املدرجــة او اســعار املتداولــني )ســعر 

العــرض للمراكــز املاليــة الطويلــة وســعر الطلــب للمراكــز املاليــة القصيــرة(، دون اي خصــم خــاص بتكاليــف املعاملــة. 
بالنســبة لــالدوات املاليــة التــي ال يتــم تداولهــا فــي ســوق نشــط، يتــم حتديــد القيمــة العادلــة لهــا باســتخدام تقنيــات تقييــم مناســبة. وهــذه التقنيــات قــد تتضمــن اســتخدام معامــالت 
علــى اســس جتاريــة حديثــة فــي الســوق؛ الرجــوع الــى القيمــة العادلــة احلاليــة الداة ماليــة اخــرى مماثلــة بصــورة جوهريــة؛ حتليــل تدفقــات نقديــة مخصومــة او اســاليب تقييــم اخــرى. 

5.19  البضاعة      
تــدرج البضاعــة بالتكلفــة او صافــي القيمــة املمكــن حتقيقهــا ايهمــا اقــل . ان التكاليــف هــي تلــك املصاريــف املتكبــدة حتــى يصــل كل منتــج الــى مكانــه وحالتــه احلاضــره علــى اســاس 

املتوســط املرجــح . تســتند صافــي القيمــة املمكــن حتقيقهــا علــى اســاس ســعر البيــع املقــدر ناقصــا اي تكاليــف اخــرى مــن املتوقــع تكبدهــا عنــد االجنــاز والبيــع .
يتمثل صافي القيمة املمكن حتقيقها في سعر البيع املقدر في السياق العادي لالعمال ناقصا اية مصاريف بيع مالئمة. 

5.20  حقوق امللكية، االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح 
يتمثل رأس املال في القيمة االسمية لالسهم التي مت اصدارها ودفعها. 

يتكون االحتياطي القانوني من مخصصات الرباح الفترة احلالية والسابقة وفقا ملتطلبات قانون الشركات وعقد التأسيس للشركة االم. 
تتضمن البنود االخرى حلقوق امللكية ما يلي: 

• احتياطــي حتويــل العمــالت االجنيــة – والــذي يتكــون مــن فروقــات حتويــل العمــالت االجنبيــة الناجتــة عــن حتويــل البيانــات املاليــة للشــركات االجنبيــة للمجموعــة الــى الدينــار 
الكويتــي

• احتياطي القيمة العادلة – والذي يتكون من االرباح واخلسائر املتعلقة باالصول املالية املتاحة للبيع
تتضمن اخلسائر املتراكمة كافة اخلسائر املتراكمة للفترة احلالية والسابقة. وجميع املعامالت مع مالكي الشركة االم تسجل بصورة منفصلة ضمن حقوق امللكية. 

توزيعات االرباح املستحقة الصحاب حقوق امللكية تدرج في اخلصوم االخرى عند اعتماد تلك التوزيعات في اجتماع اجلمعية العمومية. 

5.21  املخصصات، االصول وااللتزامات الطارئة   
ــب مــن املجموعــة تدفــق مصــادر  ــاك احتمــال الطل ــي او اســتداللي نتيجــة حلــدث ماضــي ويكــون هن ــي قانون ــزام حال ــى املجموعــة الت ــم تســجيل املخصصــات عندمــا يكــون عل يت

ــغ هــذا التدفــق قــد يظــل غيــر مؤكــد.  ــغ بشــكل يعتمــد عليــه. ان توقيــت او مبل ــر املبال ــة الــى اخلــارج ويكــون باالمــكان تقدي اقتصادي
يتــم قيــاس املخصصــات بالنفقــات املقــدرة املطلوبــة لتســوية االلتــزام احلالــي اســتنادا الــى الدليــل االكثــر وثوقــا واملتوفــر بتاريــخ التقريــر املالــي، مبــا فــي ذلــك املخاطــر والتقديــرات 
غيــر املؤكــدة املرتبطــة بااللتــزام احلالــي. وحيثمــا يوجــد عــدد مــن االلتزامــات املماثلــة، فــان احتماليــة طلــب تدفــق مصــادر اقتصاديــة الــى اخلــارج فــي التســوية حتــدد بالنظــر فــي 

درجــة االلتزامــات ككل. كمــا يتــم خصــم املخصصــات الــى قيمهــا احلاليــة، حيــث تكــون القيمــة الزمنيــة للنقــود جوهريــة. 
ال يتم تسجيل االصول الطارئة في البيانات املالية املجمعة لكن يتم االفصاح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقتصادية الى الداخل. 

ال يتم تسجيل االلتزامات الطارئة في بيان املركز املالي املجمع لكن يتم االفصاح عنها اال اذا كان احتمال تدفق منافع اقتصادية الى اخلارج امرا مستبعدا. 
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5.22  ترجمة العمالت االجنبية  
5.22.1  عملة العرض الرئيسية   

تعــرض البيانــات املاليــة املجمعــة بالدينــار الكويتــي والتــي هــي ايضــا العملــة الرئيســية للشــركة االم. تقــوم كل منشــأة فــي املجموعــة بتحديــد عملتهــا الرئيســية اخلاصــة بهــا والبنــود 
املدرجــة فــي البيانــات املاليــة لــكل منشــأة يتــم قياســها باســتخدام تلــك العملــة الرئيســية. 

 
5.22.2   معامالت العملة االجنبية واالرصدة 

يتــم حتويــل معامــالت العملــة االجنبيــة الــى العملــة الرئيســية للمنشــأة املعنيــة فــي املجموعــة باســتخدام اســعار الصــرف الســائدة فــي تواريــخ املعامــالت )ســعر الصــرف الفــوري(. 
ان اربــاح وخســائر الصــرف االجنبــي الناجتــة عــن تســوية مثــل تلــك املعامــالت وعــن اعــادة قيــاس البنــود النقديــة املقومــة بالعملــة االجنبيــة باســعار الصــرف فــي نهايــة الســنة املاليــة 
تســجل فــي بيــان الدخــل املجمــع. بالنســبة للبنــود غيــر النقديــة، اليتــم يتــم اعــادة ترجمتهــا فــي نهايــة الســنة ويتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة )حتــول باســتخدام اســعار الصــرف 

فــي تاريــخ املعاملــة(، باســتثناء البنــود غيــر النقديــة املقاســة بالقيمــة العادلــة والتــي يتــم ترجمتهــا باســتخدام اســعار الصــرف فــي التاريــخ الــذي مت فيــه حتديــد القيمــة العادلــة. 

5.22.3  العمليات االجنبية 
فــي البيانــات املاليــة للمجموعــة، فــان جميــع االصــول واخلصــوم واملعامــالت اخلاصــة مبنشــآت املجموعــة ذات العملــة الرئيســية بخــالف الدينــار الكويتــي يتــم ترجمتهــا الــى الدينــار 

الكويتــي عنــد التجميــع. كمــا ان العملــة الرئيســية ملنشــآت املجموعــة بقيــت دون تغييــر خــالل فتــرة التقاريــر املاليــة. 
مت عنــد التجميــع حتويــل االصــول واخلصــوم الــى الدينــار الكويتــي بســعر االقفــال بتاريــخ التقريــر. ان تعديــالت الشــهرة والقيمــة العادلــة الناشــئة عــن شــراء منشــأة اجنبيــة قــد 
متــت معاملتهــا كاصــول وخصــوم للمنشــأة االجنبيــة ومت حتويلهــا الــى الدينــار الكويتــي بســعر االقفــال. كمــا ان االيــرادات واملصاريــف قــد مت حتويلهــا الــى الدينــار الكويتــي مبتوســط 
الســعر طــوال فتــرة التقريــر. فروقــات الصــرف حتمــل على/تقيــد فــي االيــرادات الشــاملة االخــرى وتســجل فــي احتياطــي ترجمــة العملــة االجنبيــة ضمــن حقــوق امللكيــة. وعنــد بيــع 
عمليــة اجنبيــة، فــان فروقــات الترجمــة التراكميــة املتعلقــة بهــا واملســجلة فــي حقــوق امللكيــة يتــم اعــادة تصنيفهــا الــى بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع وتســجل كجــزء مــن االربــاح 

او اخلســائر عنــد البيــع. 

5.23  مكافأة نهاية اخلدمة  
تقــدم املجموعــة مكافــآت نهايــة اخلدمــة ملوظفيهــا. يســتند اســتحقاق هــذه املكافــآت الــى الراتــب النهائــي وطــول مــدة اخلدمــة للموظفــني خضوعــا المتــام حــد ادنــى مــن مــدة 
اخلدمــة وفقــا لقانــون العمــل وعقــود املوظفــني. كمــا ان التكاليــف املتوقعــة لهــذه املكافــآت تســتحق طــوال فتــرة التعيــني. ان هــذا االلتــزام غيــر املمــول ميثــل املبلــغ املســتحق الدفــع 

لــكل موظــف نتيجــة النتهــاء اخلدمــة بتاريــخ التقريــر.  
بالنســبة ملوظفيهــا الكويتيــني، تقــوم املجموعــة بعمــل مســاهمات للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة حتتســب كنســبة مــن رواتــب املوظفــني وتقتصــر التزامــات املجموعــة علــى 

هــذه املســاهمات التــي تســجل كمصاريــف عنــد اســتحقاقها. 

5.24   معامالت مع اطراف ذات صلة
تتمثــل االطــراف ذات الصلــة بأعضــاء مجلــس االدارة واملوظفــني التنفيذيــني وأعضــاء العائلــة املقربــني والشــركات التــي ميلكــون فيهــا حصصــا رئيســية . يتــم اعتمــاد املعامــالت 

مــع أطــراف ذات صلــة مــن قبــل االدارة .



37
�سركة الديرة القاب�سة
 �سركة م�ساهمة كويتية )عامة( - الكويت 

تابع / ايضاحات حول البيانات املالية املجمعة
6. أحكام  االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات

ــى القيمــة املدرجــة لــكل مــن االيــرادات واملصاريــف  ان اعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة يتطلــب مــن االدارة اتخــاذ االحــكام والتقديــرات واالفتراضــات التــي تؤثــر عل
واالصــول واخلصــوم واالفصــاح عــن االلتزامــات الطارئــة فــي نهايــة فتــرة التقاريــر املاليــة. مــع ذلــك، فــان عــدم التأكــد مــن تلــك االفتراضــات والتقديــرات قــد تــؤدي الــى نتائــج 

تتطلــب تعديــال جوهريــا علــى القيمــة املدرجــة لــكل مــن االصــول واخلصــوم والتــي قــد تتأثــر فــي الفتــرات املســتقبلية. 

6.1  أحكام االدارة الهامة  
عند تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة، تقوم االدارة باتخاذ االحكام الهامة التالية والتي لها اكبر االثر على املبالغ املعترف بها في البيانات املالية املجمعة: 

6.1.1  تصنيف االدوات املالية
يتم اتخاذ احكام في تصنيف االدوات املالية بناء على نية االدارة بالشراء. 

تقوم املجموعة بتصنيف االصول املالية كاصول محتفظ بها لغرض املتاجرة اذا متت حيازتها بصفة اساسية من اجل حتقيق ربح قصير االجل. 
ان تصنيــف االصــول املاليــة كاصــول محــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو اخلســائر يعتمــد علــى كيفيــة قيــام االدارة مبراقبــة اداء تلــك االصــول املاليــة. وعندمــا ال يتــم 
تصنيفهــا للمتاجــرة ولكــن يكــون لهــا قيــم عادلــة متوفــرة بســهولة والتغيــرات فــي القيــم العادلــة يتــم ادراجهــا كجــزء مــن االربــاح او اخلســائر فــي حســابات االدارة، عندهــا يتــم 

تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو اخلســائر. 
ان تصنيــف االصــول كقــروض ومدينــني يعتمــد علــى طبيعــة تلــك االصــول. فــاذا لــم تتمكــن املجموعــة مــن املتاجــرة فــي هــذه االصــول املاليــة بســبب ســوق غيــر نشــط وكانــت النيــة 

هــي اســتالم دفعــات ثابتــة او محــددة، عندهــا يتــم تصنيــف االصــول املاليــة كقــروض ومدينــني. 
جميع االصول املالية االخرى يتم تصنيفها كاصول متاحة للبيع. 

تقييم السيطرة    6.1.2
عنــد حتديــد الســيطرة، تقــوم االدارة بالنظــر فيمــا اذا كانــت املجموعــة لديهــا القــدرة العمليــة علــى توجيــه االنشــطة ذات الصلــة للشــركة املســتثمر فيهــا مــن تلقــاء نفســها النتــاج 

عوائــد لنفســها. ان تقييــم االنشــطة ذات الصلــة والقــدرة علــى اســتخدام ســلطتها للتأثيــر علــى العوائــد املتغيــرة تتطلــب احكامــا هامــة.

6.2  عدم التأكد من التقديرات 
ان املعلومــات حــول التقديــرات واالفترضــات التــي لهــا اهــم االثــر علــى حتقــق وقيــاس االصــول واخلصــوم وااليــرادات واملصاريــف مبينــة ادنــاه. قــد تختلــف النتائــج الفعليــة بصــورة 

جوهرية. 

6.2.1  انخفاض قيمة الشهرة واالصول غير امللموسة االخرى
حتــدد املجموعــة فيمــا اذا كانــت الشــهرة واالصــول غيــر امللموســة قــد انخفضــت قيمتهــا علــى اســاس ســنوي علــى االقــل االمــر الــذي يتطلــب تقديــرا للقيمــة املســتخدمة للوحــدات 
املنتجــة للنقــد التــي يتــم توزيــع الشــهرة عليهــا. يتطلــب تقديــر القيمــة املســتخدمة ان تقــوم املجموعــة بعمــل تقديــر للتدفقــات النقديــة املســتقبلية املتوقعــة مــن الوحــدة املنتجــة للنقــد 

وكذلــك اختيــار معــدل خصــم مناســب مــن اجــل احتســاب القيمــة احلاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة.

6.2.2  انخفاض قيمة األصول ذات االعمار االنتاجية احملددة
ــة  بتاريــخ املركــز املالــي ، تقــوم ادارة املجموعــة بتقييــم مــا اذا كان هنــاك أي مؤشــر لالنخفــاض فــي قيمــة االصــول ذات االعمــار االنتاجيــة احملــددة . يتــم حتديــد القيمــة القابل

لالســترداد ألصــل مــا باســتخدام اســلوب »القيمــة املســتخدمة«. يقــوم هــذا االســلوب علــى اســتعمال التدفقــات النقديــة التقديريــة مــن اصــل مــا علــى مــدة عمــره االنتاجــي .
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6.2  تابع / عدم التأكد من التقديرات 

6.2.3  انخفاض قيمة الشركات الزميلة
تقــوم املجموعــة بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق امللكيــة بالتحديــد فيمــا اذا كان مــن الضــروري تســجيل اي خســارة انخفــاض فــي القيمــة علــى اســتثمار املجموعــة فــي الشــركات الزميلــة 
بتاريــخ كل تقريــر مالــي بنــاء علــى وجــود اي دليــل موضوعــي علــى ان االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة قــد انخفضــت قيمتــه. فــاذا كان هــذا هــو احلــال، تقــوم املجموعــة باحتســاب 

مبلــغ االنخفــاض كالفــرق بــني املبلــغ املمكــن اســترداده للشــركة الزميلــة وقيمتــه املدرجــة وتســجيل املبلــغ فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع. 

6.2.4  انخفاض قيمة استثمارات االسهم املتاحة للبيع 
تقــوم املجموعــة مبعاملــة اســتثمارات االســهم املتاحــة للبيــع علــى انهــا انخفضــت قيمتهــا عندمــا يكــون هنــاك انخفــاض جوهــري او متواصــل فــي القيمــة العادلــة عــن تكلفتهــا او عنــد 

وجــود دليــل موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة. ان حتديــد االنخفــاض »اجلوهــري« او »املتواصــل« يتطلــب تقديــرات هامــة. 

6.2.5  انخفاض قيمة الذمم التجارية املدينة
يتــم عمــل تقديــر للمبلــغ املمكــن حتصيلــه لالرصــدة التجاريــة املدينــة عنــد عــدم امكانيــة حتصيــل املبلــغ بالكامــل. بالنســبة للمبالــغ الهامــة الفرديــة، يتــم عمــل هــذا التقديــر علــى 
اســاس افــرادي. امــا بالنســبة للمبالــغ غيــر الهامــة بصــورة فرديــة ولكــن فــات موعــد اســتحقاقها، فيتــم تقييمهــا بصــورة مجمعــة ويتــم تطبيــق مخصــص لهــا حســب طــول مــدة التأخيــر 

اســتنادا الــى معــدالت االســترداد التاريخيــة. 

6.2.6  انخفاض قيمة البضاعة  
تســجل البضاعــة بالتكلفــة وصافــي القيمــة املمكــن حتقيقــه ايهمــا اقــل. وعندمــا تصبــح البضاعــة قدميــة او متقادمــة، يتــم عمــل تقديــر لصافــي قيمتهــا املمكــن حتقيقــه. بالنســبة 
للمبالــغ الهامــة بصــورة فرديــة، يتــم عمــل هــذا التقديــر علــى اســاس افــرادي. امــا بالنســبة للمبالــغ غيــر الهامــة بصــورة فرديــة، لكنهــا قدميــة او متقادمــة، فيتــم تقييمهــا بصــورة 

مجمعــة ويتــم تطبيــق مخصــص لهــا حســب نــوع البضاعــة ودرجــة القــدم او التقــادم اســتنادا الــى اســعار البيــع التاريخيــة. 
تقــوم االدارة بتقديــر صافــي القيمــة املمكــن حتقيقــه للبضاعــة مــع االخــذ بعــني االعتبــار الدليــل االكثــر وثوقــا املتوفــر بتاريــخ كل تقريــر مالــي. قــد يتأثــر التحقــق املســتقبلي لهــذه 

البضاعــة بالتكنولوجيــا املســتقبلية او بايــة تغيــرات اخــرى يحدثهــا الســوق والتــي قــد تخفــض مــن اســعار البيــع املســتقبلية.  
 

6.2.7  االعمار االنتاجية لالصول القابلة لالستهالك 
تقــوم االدارة مبراجعــة تقديرهــا لالعمــار االنتاجيــة لالصــول القابلــة لالســتهالك بتاريــخ كل تقريــر مالــي اســتنادا الــى االســتخدام املتوقــع لالصــول. كمــا ان التقديــرات غيــر املؤكــدة 

فــي هــذه التقديــرات تتعلــق بتقــادم فنــي قــد يغيــر اســتخدام بعــض البرامــج واملعــدات. 

تكلفة الرخصة  6.2.8
تقــوم اإلدارة بالتقييــم فيمــا اذا كانــت مــدة العمــر اإلنتاجــي لتكلفــة الرخصــة محــددة أو غيــر محــددة ، وان كانــت محــددة ، طــول فتــرة العمــر اإلنتاجــي . تعتبــر اإلدارة ان تكلفــة 
الرخصــة لهــا فتــرة عمــر انتاجــي غيــر محــددة عندمــا ال يكــون هنــاك حــد متوقــع للفتــرة التــي يتوقــع عــن األصــل خاللهــا انتــاج صافــي تدفقــات نقديــة للشــركة ، بنــاء علــى حتليــل 

جلميــع العوامــل املتعلقــة بهــا.
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القيمة العادلة لالدوات املالية  6.2.9
تقــوم االدارة بتطبيــق تقنيــات تقييــم لتحديــد القيمــة العادلــة لــالدوات املاليــة عندمــا التتوفــر هنــاك اســعار ســوق نشــط. وهــذا يتطلــب مــن االدارة تطويــر تقديــرات وافتراضــات 
اســتنادا الــى معطيــات ســوقية وذلــك باســتخدام بيانــات مرصــودة ســيتم اســتخدامها مــن قبــل املتداولــني فــي الســوق فــي تســعير االداة املاليــة. فــاذا كانــت تلــك البيانــات غيــر 
مرصــودة، تقــوم االدارة باســتخدام افضــل تقديراتهــا. قــد تختلــف القيــم العادلــة املقــدرة لــالدوات املاليــة عــن االســعار الفعليــة التــي ســيتم حتقيقهــا فــي معاملــة علــى اســس جتاريــة 

بتاريــخ التقريــر . 

7. الشركات التابعة
ان تفاصيل الشركات التابعة هي كالتالي :

7.1  تكوين املجموعة

النشاطنسبة امللكية %بلد التأسيسالشركة التابعة
31 ديسمبر

2015
31 ديسمبر

2014

اتصاالت39% 40 %الكويتشركة فاست لالتصاالت – ذ.م.م )7.1.1(
خدمات مالية49%49 %الكويتمجموعة يونيفست االستشارية – ذ.م.م )7.1.2(

شركة الديرة القابضة – الواليات املتحدة االمريكية 
)7.1.3(

جتارة عامة100%-الواليات املتحدة االمريكية

الكويتشركة الديرة العاملية لالتصاالت – ذ.م.م
جتارة عامة ومقاوالت98%98 %

جتارة عامة98%98 %الكويتشركة الديرة أس جي – ذ.م.م
جتارة عامة98%98 %الكويتشركة الديرة ار اي جي – ذ.م.م

جتارة عامة98%-  الكويتشركة الديرة اي جي – ذ.م.م )7.1.4(
جتارة عامة98%98 %الكويتشركة الديرة اف جي - ذ.م.م
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7.1.1  ان حق السيطرة في شركة فاست لالتصاالت– ذ.م.م متثل بغالبية اعضاء مجلس االدارة في مجلس ادارة الشركة التابعة. 
خــالل الســنة ، قامــت املجموعــة باإلســتحواذ علــى نســبة ملكيــة إضافيــة تبلــغ 1% فــي شــركة فاســت لالتصــاالت – ذ.م.م. ممــا أدى الــى زيــادة نســبة ملكيتهــا الــى 40%. نتــج 

عــن هــذا التغيــر فــي نســبة امللكيــة خســارة بقيمــة 102,173 د.ك مت اإلعتــراف بهــا فــي حقــوق امللكيــة. 
7.1.2  متتلــك املجموعــة 49% مــن حصــة ملكيــة وحــق التصويــت فــي مجموعــة يونيفســت االستشــارية– ذ.م.م. حصــة ملكيــة 51% املتبقيــة ميتلكهــا مســاهمون آخــرون مبــا فيهــم 
الرئيــس التنفيــذي للشــركة األم. عنــد تقييــم الســيطرة ، قامــت اإلدارة مبراعــاة قــدرة املجموعــة فــي توجيــه األنشــطة املتعلقــة مبجموعــة يونيفســت االستشــارية– ذ.م.م 
لوحدهــا علــى نحــو ان تنتــج عوائــد لنفســها. اســتنتجت اإلدارة، أنهــا متتلــك القــدرة لذلــك ، عــن طريــق تعيــني وإقالــة األغلبيــة مــن اإلدارة فــي اي وقــت ، مــن غيــر قيــود. 

لذلــك، قامــت املجموعــة بــإدراج شــركة مجموعــة يونيفســت االستشــارية– ذ.م.م كشــركة تابعــة.
خــالل الســنة ، قامــت شــركة ابــواب كابيتــال احملــدودة – اإلمــارات العربيــة املتحــدة )»أبــواب«( ، وهــي شــركة تابعــة مملوكــة للشــركة األم بطريــق غيــر مباشــر عــن طريــق شــركتها 
التابعــة مجموعــة يونيفســت اإلستشــارية – ذ.م.م ، بزيــادة رأســمالها ولكــن لــم تشــارك املجموعــة فــي هــذه الزيــادة ممــا أدى الــى تقليــل نســبة ملكيتهــا مــن 86.33% الــى %25.5 

نتــج عــن اإلســتبعاد الــذي أدى الــى فقــدان املجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة خســارة مببلــغ 525,926 د.ك. 
نظــرا لعــدم ماديــة املبالــغ املتضمنــة فــي هــذه املعاملــة ، لــم تقــم املجموعــة بتقــدمي اإلفصاحــات املطلوبــة حســب املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 5. ومــع ذلــك ، مت تقــدمي بعــض 

املعلومــات املتعلقــة باألصــول واخلصــوم واإليــرادات واملصاريــف والربــح للشــركة التابعــة املســتبعدة أدنــاه :
كما في

31 ديسمبر
2014 

د.ك
115,567اجمالي األصول
)78,090(اجمالي اخلصوم

37,477اجمالي حقوق امللكية
السنة املنتهية 

في 31 ديسمبر
2014

د.ك
483,945اإليرادات
)689,918(املصاريف

)205,973(خسارة السنة

قامــت املجموعــة بتحديــد القيمــة العادلــة لنســبة ملكيتهــا املتبقيــة البالغــة 25.5% فــي شــركة ابــواب كابيتــال احملــدودة مببلــغ 107,225 د.ك وقــررت أنهــا متــارس تأثيــرا ملموســا 
علــى هــذه الشــركة ، وعليــه ، قامــت باحملاســبة عنهــا كإســتثمار فــي شــركة زميلــة )ايضــاح 16(.

7.1.3  خــالل الســنة ، قامــت املجموعــة ببيــع ملكيتهــا البالغــة 81% فــي شــركة الديــرة القابضــة – الواليــات املتحــدة األمريكيــة بقيمتهــا الدفتريــة ولــم ينتــج عــن البيــع ربــح او 
خســارة. إن املجموعــة حاليــا فــي طــور إكمــال اإلجــراءات الضروريــة لنقــل امللكيــة للمشــترين. بلــغ صافــي أصــول الشــركة التابعــة بتاريــخ البيــع مبلــغ 3,230 د.ك.
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7.1   تابع / تكوين املجموعة

7.1.4  خــالل الســنة ، قامــت املجموعــة بتحويــل ملكيتهــا البالغــة 98% فــي شــركة الديــرة أي جــي – ذ.م.م لطــرف ذي صلــه ولــم ينتــج عــن البيــع أي ربــح أو خســارة كجــزء مــن 
تســوية املبالــغ املســتحقة الــى طــرف ذي صلــه )ايضــاح 23.2(.

- قامــت املجموعــة برهــن 50% و 48% مــن رأس مــال شــركة الديــرة العامليــة لإلتصــاالت مقابــل قــرض ألجــل )ايضــاح 23( ورصيــد مســتحق الــى أطــراف ذات صلــه   
التوالــي. علــى   )24 )ايضــاح 

7.2  الشركات التابعة مع احلصص غير املسيطرة الهامة 
تتضمن املجموعة الشركات التابعة التالية مع حصص غير مسيطرة هامة :

االسم
 نسبة حصص امللكية وحقوق 

التصويت احملتفظ بها من قبل
احلصص غير املسيطرة

 الربح / )اخلسارة( املخصصة 
احلصص غير املسيطرة املتراكمةللحصص غير املسيطرة

31 ديسمبر
2015

د.ك

31 ديسمبر 
2014

د.ك

31 ديسمبر
2015

د.ك

31 ديسمبر
2014

د.ك

31 ديسمبر
2015

د.ك

31 ديسمبر 
2014

د.ك
 2,996,8392,551,458 61487,208288,949%60%شركة فاست لالتصاالت – ذ.م.م

 411,010250,744)312,558(5140,963%51%مجموعة يونيفست االستشارية – ذ.م.م
لم يتم توزيع اية ارباح للحصص غير املسيطرة خالل 2015 و 2014 .

أ( شركة فاست لالتصاالت – ذ.م.م
ملخص ادناه املعلومات املالية لشركة فاست لإلتصاالت قبل احلذوفات داخل املجموعة: 

31 ديسمبر
31 ديسمبر 2014 2015

د.ك د.ك 
10,624,33211,212,785االصول غير املتداولة

4,424,6184,993,659االصول املتداولة
15,048,95016,206,444مجموع االصول

1,938,3442,368,198اخلصوم غير املتداولة
8,115,8759,655,528اخلصوم املتداولة
10,054,21912,023,726مجموع اخلصوم

1,997,8921,631,260حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة االم
2,996,8392,551,458احلصص غير املسيطرة
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7.2  تابع /  الشركات التابعة مع احلصص غير املسيطرة الهامة 
تابع / شركة فاست لالتصاالت – ذ.م.م

ملخص ادناه املعلومات املالية لشركة فاست لإلتصاالت قبل احلذوفات داخل املجموعة: 

السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2015

السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2014

د.ك د.ك 
12,334,70911,773,003االيرادات

)11,299,316()11,522,696(مصاريف وأعباء أخرى

324,805184,738ربح السنة اخلاصة مبساهمي الشركة االم

487,208288,949ربح السنة اخلاصة باحلصص غير املسيطرة

812,013473,687ربح السنة

السنة املنتهية
في 31 ديسمبر 2015

السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر2014

د.ك د.ك 
1,509,7162,666,637صافي التدفقات النقدية الناجتة من االنشطة التشغيلية

)1,603,993()733,332(صافي التدفقات النقدية املستخدمة في االنشطة االستثمارية

)934,951()793,631(صافي التدفقات النقدية املستخدمة في االنشطة التمويلية

127,693)17,247(صافي التدفقات النقدية
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7.2  تابع /  الشركات التابعة مع احلصص غير املسيطرة الهامة 

ب(  مجموعة يونيفست االستشارية – ذ.م.م 
ملخص ادناه املعلومات املالية لشركة يونيفست االستشارية قبل احلذوفات داخل املجموعة: 

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015
د.ك د.ك 

501,1661,736,634االصول غير املتداولة
1,031,4061,230,231االصول املتداولة
1,532,5722,966,865مجموع االصول

3,96352,291اخلصوم غير املتداولة
810,9042,517,626اخلصوم املتداولة
814,8672,569,917مجموع اخلصوم

306,695146,204حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة االم
411,010250,744احلصص غير املسيطرة

ملخص ادناه املعلومات املالية لشركة يونيفست االستشارية قبل احلذوفات داخل املجموعة: 

السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2015

السنة املنتهية
في 31 ديسمبر 2014

د.ك د.ك 
461,282165,884االيرادات

)744,733()380,869(مصاريف وأعباء أخرى
)266,291(39,450ربح / )خسارة( السنة اخلاصة مبساهمي الشركة االم

)312,558(40,963ربح / )خسارة( السنة اخلاصة باحلصص غير املسيطرة
)578,849(80,413ربح / )خسارة( السنة

)517,111(121,040ايرادات / )خسائر( شاملة اخرى للسنة اخلاصة مبساهمي الشركة االم
)537,552(119,303ايرادات / )خسائر( / شاملة اخرى للسنة اخلاصة باحلصص غير املسيطرة

)1,054,663(240,343مجموع االيرادات / )اخلسائر( الشاملة االخرى للسنة
)783,402(160,491مجموع الدخل / )اخلسارة( الشاملة للسنة اخلاصة مبساهمي الشركة االم

)850,110(160,266مجموع الدخل / )اخلسارة( الشاملة للسنة اخلاصة باحلصص غير املسيطرة
)1,633,512(320,757مجموع الدخل / )اخلسارة( الشاملة للسنة
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7.2  تابع /  الشركات التابعة مع احلصص غير املسيطرة الهامة 

السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2015

السنة املنتهية في 31 ديسمبر
2014 

د.ك د.ك 
)458,773()186,680(صافي التدفقات النقدية املستخدمة في االنشطة التشغيلية
 137,03216,005صافي التدفقات النقدية الناجتة من االنشطة االستثمارية

)442,768()49,648(صافي التدفقات النقدية

7.3  احلصص في املنشآت املهيكلة غير املجمعة
ال يوجد لدى املجموعة حصص في املنشآت املهيكلة غير املجمعة.

7.4  الشهرة

31 ديسمبر
2015 

31 ديسمبر
2014 

د.ك د.ك 
2,402,1087,060,016شركة فاست لالتصاالت – ذ.م.م

1,573,0962,182,488مجموعة يونيفست االستشارية – ذ.م.م

3,975,2049,242,504

7.4.1  شركة فاست لالتصاالت – ذ.م.م
 ان الشــهرة املســتحوذ عليهــا خــالل دمــج االعمــال ذات االعمــار غيــر احملــددة قــد مت تخصيصهــا للشــركة التابعــة بأكملهــا، شــركة فاســت لالتصــاالت – ذ.م.م )الوحــدة املنتجــة 

للنقــد( وذلــك الختبــار انخفــاض القيمــة. 
ان املبلــغ املمكــن اســترداده للوحــدة املنتجــة للنقــد قــد مت حتديــده بنــاء علــى ســعر بيــع الشــركة التابعــة الــذي مت حتديــده الحقــا لتاريــخ التقريــر املالــي )ايضــاح 33(. نتيجــة لذلــك 

، اعترفــت املجموعــة بخســارة هبــوط فــي قيمــة الشــهرة مببلــغ 4,657,908 د.ك. 

7.4.2  مجموعة يونيفست اإلستشارية – ذ.م.م
ان الشــهرة املســتحوذ عليهــا خــالل دمــج االعمــال ذات االعمــار غيــر احملــددة قــد مت تخصيصهــا للشــركة التابعــة، مجموعــة يونيفســت االستشــارية – ذ.م.م )الوحــدة املنتجــة للنقــد( 

وذلــك الختبــار انخفــاض القيمــة. 
ان املبلــغ املمكــن اســترداده للوحــدة املنتجــة للنقــد قــد مت حتديــده بنــاء علــى احتســاب القيمــة املســتخدمة باســتخدام توقعــات التدفقــات النقديــة اســتنادا الــى امليزانيــات املاليــة 
املعتمــدة مــن قبــل االدارة العليــا والتــي تغطــي فتــرة اربــع ســنوات. ان معــدل اخلصــم املطبــق علــى توقعــات التدفقــات النقديــة هــو 13% والتدفقــات النقديــة مــا بعــد فتــرة التوقعــات 

يتــم اســتقراؤها بــدون اســتخدام معــدل منــو ســنوي.
االفتراضات الرئيسية املستخدمة في احتساب القيمة املستخدمة.
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ان احتساب القيمة املستخدمة ذو حساسية بالنسبة ملعدل اخلصم.
تعكــس معــدالت اخلصــم تقييــم الســوق احلالــي للمخاطــر احملــددة للوحــدة املنتجــة للنقــد. كمــا مت تقديــر معــدل اخلصــم بنــاء علــى متوســط نســبة متوســط التكلفــة املرجــح لــرأس 

املــال اخلــاص بالشــركة التابعــة.

احلساسية على التغيرات في االفتراضات 
فيمــا يتعلــق بتقييــم القيمــة املســتخدمة للوحــدة املنتجــة للنقــد، تــرى االدارة بانــه ليــس هنــاك تغيــر محتمــل بصــورة معقولــة فــي اي مــن االفتراضــات الرئيســية املذكــورة اعــاله قــد 

يــؤدي الــى جتــاوز القيمــة الدفتريــة للوحــدة قيمتهــا املمكــن اســتردادها بصــورة جوهريــة. 
ان معدل اخلصم للوحدة املنتجة للنقد يحتاج الى الزيادة الى 16.4% قبل تسجيل االنخفاض في القيمة.  

نتيجــة الستبعــــــــاد شــركة أبـــــواب كابيتــال احملــدوده – اإلمــارات العربيــة املتحــدة ، وهــي شــركة تابعــة مملوكــة بطريــق غيــر مباشــر عــن طريــق شــركتها التابعــة مجموعــة يونيفســت 
اإلستشــارية – ذ.م.م )ايضــاح 7.1.2( ، مت تخفيــض قيمــة الشــهرة مببلــغ 609,392 د.ك.

8. رد التزامات ومخصصات انتفت احلاجة اليها 
خــالل الســنة ، أصــدرت محكمــة التمييــز فــي دولــة الكويــت حكمــا لصالــح املجموعــة فــي قضيــة مرفوعــة ضــد وزارة املاليــة – الكويــت تتعلــق باملبلــغ الواجــب دفعــه لضريبــة دعــم 
العمالــة الوطنيــة عــن الســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2005. ينــص احلكــم علــى ان املجموعــة لديهــا التــزام لدفــع ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة مببلــغ ال يتجــاوز 851,229 
د.ك. فــي عــام 2005 قامــت املجموعــة باإلعتــراف بالتــزام لضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة مببلــغ 2,042,633 د.ك وعليــه مت رد الزيــادة البالغــة 1,191,404 د.ك خــالل الســنة.
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 �ضركة م�ضاهمة كويتية )عامة( - الكويت 

تابع / ايضاحات حول البيانات املالية املجمعة
9. ايرادات فوائد وإيرادات أخرى 

السنة املنتهية
في 31 ديسمبر 2015

السنة املنتهية في 31 ديسمبر
2014

د.كد.ك
434,591432,821ايرادات أخرى

4,80528,392الفائدة على النقد وشبه النقد
439,396461,213

10. صافي الربح أو )اخلسارة( على االصول املالية 
ان حتليل صافي الربح أو )اخلسارة( على االصول املالية حسب الفئة هو كما يلي :

السنة املنتهية
في 31 ديسمبر 2015

السنة املنتهية في 31 ديسمبر
2014

د.كد.ك
434,591432,821ايرادات اخرى

4,80528,392النقد وشبه النقد
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

· )428,630(71,424محددة	
)992,162()580,321(استثمارات متاحة للبيع

)959,579()69,501(صافي خسارة محققة وغير محققة
)12,231,366()2,312,662(صافي اخلسارة الربح غير احملققة مسجلة في حقوق امللكية

)2,382,163()13,190,945(

11. تكاليف التمويل
ان تكاليــف التمويــل تتعلــق بنشــاطات االقتــراض للمجموعــة : قــروض ألجــل ومســتحق الــى شــركات زميلــة ومســتحق الطــراف ذات صلــه. جميــع هــذه اخلصــوم املاليــة مدرجــة 

بالتكلفــة املطفــأة .
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 �سركة م�ساهمة كويتية )عامة( - الكويت 

تابع / ايضاحات حول البيانات املالية املجمعة
12. خسارة السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبساهمي الشركة االم

مت احتساب خسارة السهم بقسمة خسارة السنة اخلاصة مبساهمي الشركة االم على املتوسط املرجح لعدد االسهم القائمة خالل السنة )باستثناء أسهم اخلزينة( .

السنه املنتهية
في 31 ديسمبر

2015

السنه املنتهية
في 31 ديسمبر

2014

)1,157,166()9,932,524(خسارة السنة اخلاص مبساهمي الشركة االم )د.ك(
197,378,800197,378,800املتوسط املرجح لعدد االسهم القائمة خالل السنة )بإستثناء أسهم اخلزينة(

)5.86( فلس )50.32( فلسخسارة السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبساهمي الشركة األم

مت تعديل املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة للسنة املقارنة ليعكس تخفيض رأس املال خالل السنة )ايضاح 20(.

13. ممتلكات واالت ومعدات
املجموعمعدات مكتباثاث وتركيباتمعدات اتصاالت 31 ديسمبر 2015

د.كد.كد.كد.كالتكلفة
115,320,838458,9141,240,25717,020,009 يناير 

679,95146,5556,757733,263اضافات

)18,339(-)18,339(-استبعادات
16,000,789487,1301,247,01417,734,933في 31 ديسمبر

االستهالك املتراكم
111,766,571397,2861,042,70513,206,562 يناير 

1,066,89444,871105,4351,217,200احململ على الفترة

)16,596(-)16,596(-املتعلق باإلستبعادات
12,833,465425,5611,148,14014,407,166في 31 ديسمبر

صافي القيمة الدفترية
3,167,32461,56998,8743,327,767في 31 ديسمبر
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 �ضركة م�ضاهمة كويتية )عامة( - الكويت 

تابع / ايضاحات حول البيانات املالية املجمعة
13. تابع / ممتلكات واالت ومعدات

معدات 31 ديسمبر 2014
اتصاالت

اثاث
وتركيبات

معدات
املجموعمكتب

د.كد.كد.كد.كالتكلفة
113,826,357442,0731,199,84415,468,274 يناير 
1,494,48116,84140,4131,551,735اضافات

15,320,838458,9141,240,25717,020,009في 31 ديسمبر
االستهالك املتراكم

110,778,887362,065928,31012,069,262 يناير 
987,68435,221114,3951,137,300احململ على الفترة

11,766,571397,2861,042,70513,206,562في 31 ديسمبر
صافي القيمة الدفترية

3,554,26761,628197,5523,813,447في 31 ديسمبر

مت توزيع اإلستهالك احململ على السنة كما يلي :
السنه املنتهية

في 31 ديسمبر
2015

السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر

2014
د.كد.ك

1,134,9721,078,188تكلفة املبيعات
82,22859,112مصاريف عمومية وإدارية ومصاريف أخرى

1,217,2001,137,300

14. أصل غير ملموس
تتمثــل هــذه التكاليــف فــي التكاليــف التــي تكبدتهــا املجموعــة مــن أجــل اإلســتحواذ علــى رخــص مــن وزارة املواصــالت فــي دولــة الكويــت لتزويــد خدمــات اإلنترنــت واخلدمــات 
الرقميــة واإلتصــاالت فــي دولــة الكويــت. ان العمــر اإلفتراضــي لهــذه الرخصــة غيــر محــدد ولذلــك فــإن تكلفــة الرخصــة ال يتــم اطفاؤهــا ولكــن يتــم اختبارهــا لهبــوط القيمــة ســنويا. 

ليــس لــدى اإلدارة أي علــم بأيــة عوامــل قــد تشــير الــى انخفــاض قيمــة الرخــص.

15. تكاليف مؤجلة
متثــل التكاليــف التــي تكبدتهــا املجموعــة عــن شــراء ســعة كبيــره علــى نظــام كابــالت اإلتصــاالت التحــت مائيــة ملــدة 15 ســنة. مت تصنيــف تلــك املبالــغ املدفوعــة كتكاليــف مؤجلــة 

يتــم إطفائهــا علــى مــدة العقــود املبرمــة.
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 �سركة م�ساهمة كويتية )عامة( - الكويت 

تابع / ايضاحات حول البيانات املالية املجمعة
16. استثمار في شركات زميله

16.1  تفاصيل استثمار املجموعة في شركات زميلة كما يلي:

الغرضنسبة امللكيةبلد التأسيس
31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

%%

اإلستثمار20%20%الكويتشركة الباب القابضة – ذ.م.م
صحافه ونشر24%-الكويتشركة وربه للصحافه والنشر – ذ.م.م

متويل  واستثمار18.20%18.20%الكويتمجموعة أرزان املالية للتمويل واإلستثمار– ش.م.ك.ع
اتصاالت32.27%32.27%الكويتشركة ايوا جلف – ذ.م.م

صناعة اغذية25%25%اململكه العربيه السعوديةشركة صدارة للتنمية والتطوير الصناعي – ذ.م.م
اإلستثمار24%24%االمارات العربيه املتحدهديوان كابيتال احملدوده – اإلمارات العربية املتحدة

اإلستثمار-25.5%االمارات العربيه املتحدهشركة ابواب كابيتال احملدودة 
متارس املجموعة تاثير ملموس على مجموعة ارزان املالية للتمويل واالستثمار عن طريق التمثيل في مجلس ادارة الشركة املستثمر بها.

ان جميع الشركات الزميلة أعاله وباستثناء مجموعة ارزان املالية للتمويل واالستثمار – ش.م.ك.ع غير مدرجة.
إن حركة اإلستثمار في شركات زميلة خالل السنة هي كما يلي:

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015
د.كد.ك

27,724,74629,763,452الرصيد في بداية السنة 

-)877,412(بيع شركات زميلة
935,143)1,517,984(حصة في النتائج

)2,251,554(579,295حصة في إيرادات / )خسائر( شاملة أخرى من الشركات الزميلة
)11,449(-فروقات حتويل عملة أجنبية

)722,972()369,594(هبوط في قيمة استثمار في شركات زميلة
-107,225إعادة تصنيف من استثمار في شركات تابعة )ايضاح 7.1( 

12,126-بيع جزئي لشركة تابعة لشركة زميلة

-)2,889(أثر التغير في نسبة ملكية شركة تابعة لشركة زميلة
25,643,38727,724,746



50
�ضركة الديرة القاب�ضة

 �ضركة م�ضاهمة كويتية )عامة( - الكويت 

تابع / ايضاحات حول البيانات املالية املجمعة
16. تابع / استثمار في شركات زميله

خالل السنة ، قامت املجموعة ببيع احدى الشركات الزميلة شركة وربة للصحافة والنشر – ذ.م.م ، مببلغ إجمالي 450,000 د.ك نتج عنه خسارة مببلغ 427,412 د.ك.
ــغ 369,594 د.ك )2014:  ــة مببل ــي القيم ــوط ف ــت املجموعــة بخســارة هب ــة ، اعترف ــة لالســتثمار فــي الشــركات الزميل ــة الدفتري ــي القيم ــة ف ــوط القيم ــارات هب نتيجــة الختب

722,972  د.ك( مقابــل اســتثمارها فــي شــركة ايــوا جلــف – ذ.م.م.
ان االستثمار في شركات زميلة بقيمة 5,389,016 د.ك )2014 : 6,826,086 د.ك( مرهونة مقابل قروض الجل و مستحق الى أطراف ذات صلة )ايضاحات 23 و 24(.

16.2     إن ملخص املعلومات املالية للشركات الزميلة املادية للمجموعة كما يلي:
أ( مجموعة أرزان املالية للتمويل واإلستثمار– ش.م.ك.ع

31 ديسمبر 2015
د.ك

31 ديسمبر 2014
د.ك

159,651,779153,304,531أصول غير متداولة
28,156,54830,400,063أصول متداولة

187,808,327183,704,594مجموع األصول
44,735,53343,149,864احلصص غير املسيطرة

20,374,1496,490,539خصوم غير متداولة
13,796,16221,318,590خصوم متداولة

78,905,84470,958,993مجموع اخلصوم
108,902,483112,745,601صافي األصول

السنه املنتهية
في 31 ديسمبر

2015
د.ك

السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2014

د.ك

8,254,14111,379,114إيرادات

)6,561,774()13,896,751(مصاريف وأعباء أخرى
4,817,340)5,642,610()خسارة( / ربح السنة

)13,366,608(2,638,305اإليرادات / )اخلسائر( الشاملة األخرى للسنة
)8,549,268()3,004,305(مجموع اخلسارة الشاملة للسنة

656,586)1,273,548(حصة املجموعة في النتائج
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تابع / ايضاحات حول البيانات املالية املجمعة
16. تابع / استثمار في شركات زميله

16.2     تابع / إن ملخص املعلومات املالية للشركات الزميلة املادية للمجموعة كما يلي:
إن تسوية ملخص املعلومات املالية للشركة الزميلة اعاله مع القيمة الدفترية في بيان املركز املالي املجمع مبينة أدناه:

31 ديسمبر 2015
د.ك

31 ديسمبر 2014
د.ك

18.20%18.20%حصة ملكية املجموعة )%(
108,902,483112,745,601صافي أصول الشركة الزميلة

19,817,84920,517,212حصة املجموعة من صافي األصول 
2,290,3412,290,341الشهرة

)464,045()463,652(تعديالت أخرى
21,644,53822,343,508القيمة املدرجة

5,479,0096,940,078القيمة العادلة للشركة الزميلة

ب(  شركة أيوا جلف – ذ.م.م
31 ديسمبر 2015

د.ك
31 ديسمبر 2014

د.ك
4,778,7104,491,831أصول غير متداولة

4,354,2304,449,696أصول متداولة
9,132,9408,941,527مجموع االصول

1,055,172526,174خصوم غير متداولة
2,177,2761,981,362خصوم متداولة

3,232,4482,507,536مجموع اخلصوم
5,900,4926,433,991صافي األصول

السنه املنتهية في 31 ديسمبر
2015

السنة املنتهية في 31 ديسمبر 
2014

د.ك
2,184,2172,452,000إيرادات

)1,383,627()2,723,386(مصاريف وأعباء أخرى
1,068,373)539,169()خسارة( / ربح السنة

)44,501(5,665اإليرادات / )اخلسائر( الشاملة األخرى للسنة
1,023,872)533,504(مجموع )اخلسارة( / الدخل الشامل للسنة

344,764)173,990(حصة املجموعة في النتائج
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تابع / ايضاحات حول البيانات املالية املجمعة
16. تابع / استثمار في شركات زميله

16.2     تابع / إن ملخص املعلومات املالية للشركات الزميلة املادية للمجموعة كما يلي:
إن تسوية ملخص املعلومات املالية للشركة الزميلة اعاله مع القيمة الدفترية في بيان املركز املالي املجمع مبينة أدناه:

31 ديسمبر 2015
د.ك

31 ديسمبر 2014
د.ك

32.27%32.27%حصة ملكية املجموعة )%(

5,900,4926,433,991صافي أصول الشركة الزميلة
1,904,0892,076,251حصة املجموعة من صافي األصول 

1,288,5851,658,179الشهرة
3,192,6743,734,430القيمة املدرجة

16.3     أدناه اجمالي املعلومات للشركات الزميلة غير املادية كما في 31 ديسمبر 2015 و 31 ديسمبر 2014

السنه املنتهية في 31 ديسمبر
2015

السنة املنتهية  في 31 ديسمبر 
2014

د.ك
)66,207()70,446(حصة املجموعة في النتائج

)66,207()70,446(حصة املجموعة في مجموع اخلسائر الشاملة 
806,1751,646,808اجمالي القيمة الدفترية حلصة املجموعة من هذه الشركات الزميلة

17. استثمارات متاحه للبيع 
31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

د.كد.ك
302,6903,977,958محافظ استثمارية
1,529,5792,239,566استثمارات مسعره 
5,996,31610,071,223 مساهمات امللكية

7,828,58516,288,747

- متثل مساهمات امللكية استثمارات في رؤوس اموال شركات بهدف النمو الرأسمالي على املدى املتوسط والطويل .
تتضمــن هــذه االســتثمارات اســتثمارات بقيمــة مدرجــة بلغــت 318,199 د.ك )2014 : 1,730,022 د.ك( قــد ظهــرت بالتكلفــة حيــث ال ميكــن تقديــر القيمــة العادلــة الســوقية لهــا بشــكل 

موثــوق منــه .
- إن استثمارات متاحة للبيع بقيمة مدرجة تبلغ 1,684,114 د.ك )2014 : 6,576,187 د.ك( مرهونة مقابل قروض الجل ومستحق الى أطراف ذات صله )ايضاح 23 و 24(.

- قامت املجموعة خالل السنة بتسوية بعض أرصدة أطراف ذات صلة عن طريق حتويل بعض اإلستثمارات املتاحة للبيع.
- خــالل الســنة اعترفــت املجموعــة بخســارة هبــوط بقيمــة 1,916,182 د.ك )2014 : 1,321,727 د.ك( مقابــل بعــض اإلســتثمارات املتاحــة للبيــع، حيــث ان القيمــة الســوقية 
لهــذه االســتثمارات هبطــت بشــكل كبيــر مقارنــة بتكلفتهــا. ليــس لــدى اإلدارة أي علــم بأيــة عوامــل قــد تشــير الــى أي انخفــاض آخــر فــي القيمــة مقابــل اإلســتثمارات املتاحــة للبيــع.
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18. ذمم مدينه واصول اخرى

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015
د.كد.كأصول مالية
4,587,9564,673,720ذمم جتارية

3,989,4983,916,212مستحق من شركات زميلة
472,688768,994مستحق من اطراف ذات صله أخرى

9,050,1419,358,926

)5,848,624()6,244,111(مخصص ديون مشكوك في حتصيلها 
2,806,0303,510,302

80,73365,129ذمم موظفني
206,285182,781دفعات مقدمه ملوردين

64,89123,587تأمينات مسترده
1,116,8241,373,337أصول اخرى

4,274,7635,155,136

اصول غير مالية
690,202731,970مصروفات مدفوعة مقدما

4,964,9655,887,106

إن القيم املدرجة لالصول املالية أعاله تقارب قيمها العادلة وتستحق جميعها خالل سنة واحدة .
الذمم التجارية ال حتمل فائدة وهي تستحق بشكل عام من 30 – 90 يوما .

ان التحليل الزمني للذمم التجارية في 31 ديسمبر 2015 و 31 ديسمبر 2014 كما يلي :

املجموعأكثر من 90 يوم90 يوم60 يوم30 يومغير مستحقة
د.كد.كد.كد.كد.كد.ك

31160,509508,132428,084235,2633,255,9684,587,956 ديسمبر 2015

3169,246404,155519,982269,4563,410,8814,673,720 ديسمبر 2014
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19. استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015
د.كد.كمحدده عند التحقق املبدئي

476,082480,214استثمارات غير مسعرة
13,2421,272,964محافظ استثمارية

489,3241,753,178
ان احملافظ اإلستثمارية مرهونة مقابل رصيد مستحق لطرف ذي صله )ايضاح 24 ( .

20. رأس املال
مصرح به ومصدر ومدفوع بالكامل

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015
د.كد.ك

 197,378,800 سهم )2014: 744,456,480( مصرح به ومصدر ومدفوع بالكامل 
19,737,88074,445,648بقيمة 0.100 د.ك للسهم الواحد

وافقــت اجلمعيــة العموميــة غيــر العاديــة للمســاهمني والتــي انعقــدت فــي  22 مــارس 2015 علــى إطفــاء اخلســائر املتراكمــة والبالغــة 55,702,744 د.ك بإســتخدام مبلــغ 
994,976 د.ك مــن اإلحتياطــي القانونــي وتخفيــض رأس املــال مببلــغ 54,707,768 د.ك. 

مت تسجيل التعديالت على النظام األساسي للشركة األم والتي تعكس هذا القرار في السجل التجاري الكويتي في 20 ابريل 2015.

21. احتياطي قانوني
يتطلــب قانــون الشــركات والنظــام االساســي وعقــد التأســيس للشــركه األم حتويــل 10% مــن ربــح الســنة اخلــاص مبســاهمي الشــركة األم قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم 
العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس االدارة الــى االحتياطــي القانونــي . ويوقــف هــذا التحويــل بقــرار مــن مســاهمي الشــركة االم بعــد بلوغــه 

50% مــن رأس املــال املدفــوع . ال يوجــد حاجــة للتحويــل فــي الســنة التــي تتعــرض لهــا الشــركة االم  خلســائر او عنــد وجــود خســائر متراكمــة .
ان توزيع االحتياطي القانوني محدد باملبلغ الالزم لضمان توزيع ارباح بنسبة 5% من رأس املال املدفوع في السنوات التي تكون االرباح املرحلة غير كافية لدفع هذه التوزيعات. 
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22. بنود أخرى في حقوق امللكية

املجموعاحتياطي حتويل عملة اجنبيةاحتياطي القيمة العادلة
د.كد.كد.ك

)1,642,485(66,086)1,708,571(الرصيد في 1 يناير 2015 
)23,677()23,677(-فروقات حتويل ناجتة من ترجمة العمليات األجنبية

579,295)33,694(612,989حصة من إيرادات / )خسائر( شاملة أخرى لشركات زميلة 

أصول مالية متاحة للبيع :
)216,509(-)216,509( صافي التغير في القيمة العادلة الناجت خالل السنة	 
633,292-633,292احملول الى بيان األرباح أو اخلسائر املجمع من البيع	 

1,916,182-1,916,182احملول الى بيان األرباح أو اخلسائر املجمع من هبوط القيمة	 

2,888,583)57,371(2,945,954مجموع الدخل / )اخلسائر( الشاملة األخرى 

1,237,3838,7151,246,098الرصيد في 31 ديسمبر 2015

10,376,987280,97910,657,966الرصيد في 1 يناير 2014 
)216,530()216,530(-فروقات حتويل ناجتة من ترجمة العمليات األجنبية

)2,251,554(1,637)2,253,191(حصة من )خسائر( / إيرادات شاملة أخرى لشركات زميلة 
أصول مالية متاحة للبيع :

)11,299,902(-)11,299,902(صافي التغير في القيمة العادلة الناجت خالل السنة	 
145,808-145,808احملول الى بيان األرباح أو اخلسائر املجمع من البيع 	 

1,321,727-1,321,727-   احملول الى بيان األرباح أو اخلسائر املجمع من هبوط القيمة

)12,300,451()214,893()12,085,558(مجموع اخلسائر الشاملة األخرى 
)1,642,485(66,086)1,708,571(الرصيد في 31 ديسمبر 2014

23. قروض الجل
31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

د.كد.كالعملـــة
2,315,4802,601,200دينار كويتي )أنظر 23.1 أدناه(

10,998,750-دوالر أمريكي )أنظر 23.2 أدناه(

14,592,00014,078,400دوالر امريكي )أنظر 23.3 أدناه(
16,907,48027,678,350

)26,312,870()15,892,480(ناقصا:القيمة املستحقه خالل ال 12 شهر القادمه
1,015,0001,365,480
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23. تابع /  قروض الجل

ــى  ــى 7.5% )31 ديســمبر 2014 : 5.5% ال ــدة بــني 5.75% ال ــل قــروض الجــل ومرابحــة . إن التســهيالت حتمــل متوســط ســعر فائ 23.1 إن القــروض القائمــة بالدينارالكويتــي متث
7.5%( ســنويا. إن التســهيالت مضمونــة بكفالــة املجموعــة وبعــض الــذمم التجاريــة املدينــة وتســتحق الســداد علــى أقســاط مختلفــة تنتهــي بتاريــخ 15 يوليــو 2018.

23.2 خــالل الســنة ، دخلــت املجموعــة فــي أتفاقيــة مــع بنــك وطــرف ذي صلــه حيــث قامــت املجموعــة بتحويــل الرصيــد القائــم للقــرض وفوائــده املســتحقة مببلــغ 11,843,805 د.ك الــى 
الطــرف ذي الصلــة. ونتيجــة لهــذه اإلتفاقيــة ، قامــت املجموعــة باإلعتــراف بالتــزام يعــادل الرصيــد احملــول جتــاه الطــرف ذي الصلــة. قامــت املجموعــة الحقــا بتســوية جزئيــة للمبلــغ 

املســتحق الــى الطــرف ذي صلــه عــن طريــق حتويــل بعــض اإلســتثمارات املتاحــة للبيــع.
23.3  فــي 21 أكتوبــر 2011 ، اســتحق قســط مببلــغ 26.5 مليــون دوالر أمريكــي لتســهيالت قــرض مشــترك بقيمــة 53 مليــون دوالر أمريكــي. إال أن املجموعــة قامــت خــالل عــام 2011، 
بســداد مبلــغ 5,000,000 دوالر أمريكــي )تعــادل 1,376,165 د.ك( باإلضافــة الــى الفوائــد املســتحقة حتــى ذلــك التاريــخ والبالغــة 643,469 دوالر أمريكــي )تعــادل 177,598 
د.ك( . ومت إعــادة جدولــة الرصيــد املتبقــي بقيمــة 48 مليــون دوالر أمريكــي لكامــل تســهيالت القــرض ليتــم دفعــه علــى أقســاط بتاريــخ اســتحقاق نهائــي فــي 30 ديســمبر 2014. 

لــم يتــم ســداد هــذا الرصيــد كمــا لــم تتمكــن املجموعــة مــن دفــع الفائــدة املســتحقة بالكامــل علــى هــذه التســهيالت.
تقوم إدارة املجموعة حاليا بالتفاوض بشأن تسوية املبالغ التي لم يتم دفعها. إن إجمالي املبلغ القائم املستحق حتت هذه التسهيالت قد مت اظهاره كخصوم متداولة.

إن متوســط نســبة الفائــدة الفعلــي علــى القــرض بالــدوالر األمريكــي يبلــغ 4.59% )31 ديســمبر 2014 :4.59%( ســنويا ومتوســط نســبة الفائــدة الفعلــي علــى القــروض بالدينارالكويتــي 
يبلــغ 5.50% )31 ديســمبر 2014 : 5.50%( ســنويا.

إن القروض مضمونة مقابل استثمارات في شركات زميلة واستثمارات متاحــة للبيــع و 50% من رأس مال شركة الديرة العاملية لالتصاالت – ذ.م.م )ايضاح 16 و 17 و 19 و 7(.

24. ذمم دائنة وخصوم اخرى
31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

د.كد.كخصوم مالية
1,216,8552,297,410ذمم دائنة جتارية

227,1101,034,248مستحق الى شركات زميلة
10,244,7009,170,979مستحق الى اطراف ذات صلة اخرى

867,963881,667مصاريف مستحقه
2,503,7831,731,879مصاريف فوائد مستحقة
62,81062,810توزيعات أرباح مستحقه

1,411,5732,602,977ضريبة دعم العمالة الوطنية
206,133206,133حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

104,294104,294زكاة
1,369,3281,735,341ذمم دائنة اخرى

18,214,54919,827,738

- إن املبلــغ املســتحق الــى اطــراف ذات صلــة أخــرى يتضمــن ارصــدة بقيمــة 1,347,316 د.ك )2014: 5,793,848 د.ك( والتــي حتمــل معــدل فائــدة يبلــغ %5 )2014 : %5( 
ســنويا وهــي مضمونــة مقابــل اســتثمار فــي شــركات زميلــة )ايضــاح 16( واســتثمارات متاحــة للبيــع )ايضــاح 17(.

ــى %4.75  ــراوح مــن 4.5% ال ــدة يت ــه أخــرى يتضمــن ارصــدة بقيمــة 747,274 د.ك )2014 : 747,274 د.ك( حتمــل معــدل فائ ــى أطــراف ذات صل ــغ املســتحق ال - إن املبل
ــة لالتصــاالت )ايضــاح 7.1(. ــرة العاملي ــل 5% مــن راس مــال شــركة الدي ــة مقاب )2014 : 4.50%( وهــي مضمون
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24. تابع / ذمم دائنة وخصوم اخرى

- إن املبلــغ املســتحق الــى أطــراف ذات صلــه أخــرى يتضمــن رصيــد بقيمــة 5,633,702 د.ك )2014 : ال شــيء د.ك( يحمــل معــدل فائــدة يبلــغ 7% )2014 : ال شــيء( وهــو 
ــة لالتصــاالت )ايضــاح 7.1(  ــرة العاملي ــال شــركة الدي ــن رأس م ــع )ايضــاح 17( و 43% م ــة )ايضــاح 16( واســتثمارات متاحــة للبي ــي شــركات زميل ــل اســتثمار ف ــون مقاب مضم

ــاح أو اخلســائر )ايضــاح 19(. ــة مــن خــالل االرب واســتثمارات بالقيمــة العادل

25. اجلمعية العمومية السنوية
قامت اجلمعية العمومية للمساهمني املنعقدة في 8 يونيو 2015 بإعتماد البيانات املالية املجمعة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2014 بدون توزيعات أرباح.

26. أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات صله 
تتمثــل األطــراف ذات الصلــة فــي الشــركات الزميلــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا للمجموعــة واطــراف اخــرى مثــل املســاهمني الرئيســيني وشــركات ميلــك فيهــا أعضــاء مجلــس 
اإلدارة وموظفــو اإلدارة العليــا حصصــاً رئيســية أو بإمكانهــم ممارســة تأثيــر ملمــوس أو ســيطرة مشــتركة عليهــا. تتــم املوافقــة علــى سياســات تســعير وشــروط هــذه املعامــالت مــن قبــل إدارة املجموعــة .

فيما يلي بيان بأهم التعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة .
31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015 

د.كد.ك
أرصدة متضمنة في بيان املركز املالي املجمع :

122,688418,994مستحق من أطراف ذات صله )ضمن الذمم املدينة واألصول األخرى(
83,54810,263مستحق من شركات زميلة )ضمن الذمم املدينة واألصول األخرى(

10,244,7009,170,979مستحق الى أطراف ذات صله )ضمن الذمم الدائنة واخلصوم األخرى(
277,1101,034,248مستحق الى شركات زميلة )ضمن الذمم الدائنة واخلصوم األخرى(

8,473,325101,976بيع إستثمارات متاحة للبيع
-1,257,739بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

السنه املنتهية  
في 31 ديسمبر2015 

السنة املنتهي 
في 31 ديسمبر 2014

د.كد.كمعامالت متضمنة في بيان األرباح أو اخلسائر املجمع
1,205,179340,837ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع

27,000149,897تكاليف متويل )شركات زميلة(
150,961304,319تكاليف متويل )اطراف ذات صله اخرى(

164,000125,000اتعاب إدارة واستشارات
)2,272(75,263ربح / )خسارة( من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

50,068-ربح من استبعاد شركة تابعة

مكافآت موظفي اإلدارة العليا
504,115690,435مزايا قصيرة األجل

15,75632,042مكافآت نهاية اخلدمة 
519,871722,477
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تابع / ايضاحات حول البيانات املالية املجمعة
27. معلومات القطاعات 

فيما يلي قطاعات املجموعة مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 8 : 
- اتصاالت

- استثمارات
فيما يلي ملخص لاليرادات واالرباح / )اخلسائر( التي حققتها املجموعة من قطاعات االعمال: 

املجموعاستثماراتاتصاالت
السنه املنتهية

في 31 ديسمبر
2015

 السنة
املنتهية في
 ديسمبر31

2014

السنه املنتهية
في 31 ديسمبر

2015

 السنة
املنتهية في
 ديسمبر31

2014

السنه املنتهية
في 31 ديسمبر

2015

 السنة
املنتهية في
 ديسمبر31

2014

د.كد.كد.كد.كد.كد.ك
4,043,42311,927,80615,816,426)406,903(12,334,70911,773,003ايرادات القطاع 

)1,180,775()9,404,353()1,654,462()10,216,366(812,013473,687ربح / )خسارة( القطاع 

)1,180,775()9,404,353()1,654,462()10,216,366(812,013473,687ربح / )خسارة( السنة
كما في 31 ديسمبر 2015 

و  31 ديسمبر 2014:
15,048,95016,206,44439,422,47357,008,48654,471,42373,214,930اجمالي اصول القطاع

10,054,21912,023,72630,028,02840,284,39740,082,24752,308,123إجمالي خصوم القطاع

28. أهداف وسياسات ادارة املخاطر
تشــمل اخلصــوم املاليــة الرئيســية لــدى املجموعــة القــروض ألجــل والــذمم الدائنــة واخلصــوم األخــرى . ان الهــدف الرئيســي لهــذه اخلصــوم املاليــة هــو متويــل األنشــطة التشــغيلية 

للمجموعــة. ان لــدى املجموعــة أصــول ماليــة متعــددة تتضمــن الــذمم املدينــة واألصــول األخــرى والنقــد وأرصــدة البنــوك وأوراق ماليــة اســتثمارية .
تتعــرض انشــطة املجموعــة الــى العديــد مــن املخاطــر املاليــة ، مثــل : مخاطــر الســوق )وتشــمل مخاطــر ســعر العملــة ومخاطــر ســعر الفائــدة ومخاطــر تقلبــات األســعار(، ومخاطــر 

االئتمــان ومخاطــر الســيولة.
ان مجلس ادارة الشركة األم مسؤول في النهاية عن وضع السياسات واإلستراتيجيات اخلاصة بإدارة املخاطر . 

ال تستخدم املجموعة مشتقات ادوات مالية .
ان اهم املخاطر املالية التي تتعرض لها املجموعة موضحة أدناه :

28.1   مخاطر السوق
أ( مخاطر العملة األجنبية

تتمثل مخاطر العملة األجنبية في تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية الداة مالية نتيجة لتغير أسعار حتويل العمالت األجنبية .
تعمل املجموعة، وبشكل أساسي، في الكويت ودول الشرق األوسط وامريكا ، وهي بذلك عرضة ملخاطر تقلبات العملة األجنبية الناجتة ، بشكل رئيسي من التغيرات في 

أســعار صــرف الــدوالر األمريكــي واليــورو. قــد يتأثــر املركــز املالــي للمجموعــة بشــكل كبيــر نتيجــة للتغيــر فــي اســعار صــرف هــذه العمــالت . للتخفيــف مــن تعــرض املجموعــة ملخاطــر 
العملــة األجنبيــة، يتــم مراقبــة التدفقــات النقديــة بالعملــة األجنبيــة.
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 �سركة م�ساهمة كويتية )عامة( - الكويت 

تابع / ايضاحات حول البيانات املالية املجمعة
28. تابع / أهداف وسياسات ادارة املخاطر

28.1   تابع / مخاطر السوق
أ( تابع / مخاطر العملة األجنبية

تتعرض املجموعة ملخاطر العملة األجنبية التالية والتي مت حتويلها الى الدينار الكويتي بأسعار االقفال في نهاية السنة:

خصوم ماليةاصول مالية
31 ديسمبر 312014 ديسمبر 312015 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

د.كد.كد.كد.ك
3,463,8787,434,96217,105,71425,122,145دوالر أمريكي

--436,053436,053يورو

مت اجراء اختبارات احلساسية املتعلقة بالعملة األجنبية بناء على االفتراضات التالية:
نسبة حساسية العملة األجنبية

%
 ديسمبر31

2015
 ديسمبر31

2014
0.34%2%دوالر أمريكي

0.59%2%يورو

مت تقديــر نســب احلساســية أعــاله بنــاء علــى معــدل تقلبــات أســعار الســوق للصــرف األجنبــي خــالل االثنــى عشــر شــهرا املاضيــة . لــم يكــن هنــاك تغييــر خــالل الســنة فــي الطــرق 
واالفتراضــات املســتخدمة فــي اعــداد حتليــل احلساســية .

وفــي حالــة مــا اذا ارتفــع / )انخفــض( ســعر صــرف الدينــار الكويتــي مقابــل تلــك العمــالت األجنبيــة وبافتــراض نســبة احلساســية املذكــورة أعــاله، يكــون تأثيــر ذلــك علــى نتائــج 
الســنة وحقــوق امللكيــة كمــا يلــي:

حقوق امللكيةنتائج السنة
31 ديسمبر 312014 ديسمبر 312015 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

د.كد.كد.كد.ك
23,372±61,263±83,508±334,100±دوالر أمريكي

--2,573±8,721±يورو

وتتفــاوت مخاطــر تقلبــات صــرف العملــة األجنبيــة خــالل الســنة حســب حجــم وطبيعــة املعامــالت.  ولكــن، ميكــن اعتبــار التحاليــل أعــاله علــى أنهــا متثــل مــدى تعــرض املجموعــة 
ملخاطــر تقلبــات أســعار العملــة األجنبيــة.
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28. تابع / أهداف وسياسات ادارة املخاطر

28.1   تابع / مخاطر السوق
ب( مخاطر معدالت أسعار الفائدة

تنشــأ مخاطــر معــدالت أســعار الفائــدة عــادة مــن احتمــال تأثيــر التغيــرات فــي معــدالت أســعار الفائــدة علــى األربــاح املســتقبلية أو القيــم العادلــة لــألدوات املاليــة. يوجــد لــدى 
املجموعــة قــروض الجــل وأرصــدة مســتحقة الــى أطــراف ذات صلــه جتعلهــا عرضــة ملخاطــر تقلبــات معــدالت أســعار الفائــدة. تقــوم املجموعــة بــادارة تلــك املخاطــر عــن طريــق 

مراقبــة األوضــاع بشــكل منتظــم للتأكــد مــن أنهــا ضمــن احلــدود املســوح بهــا .
ال يوجد لدى املجموعة أية أدوات مالية خارج امليزانية العمومية يتم استخدامها إلدارة مخاطر معدالت اسعار الفائدة .

اجلــدول التالــي يوضــح درجــات احلساســية علــى نتائــج الســنة بنــاء علــى تغيــرات معقولــة فــي معــدالت اســعار الفائــدة اعتبــارا مــن بدايــة الســنة. بنــاء علــى مالحظــة وضــع الســوق 
احلالــي ، مت اإلفتــراض بــأن يكــون التغيــر احملتمــل املعقــول فــي معــدالت اســعار الفائــدة 1+% و- 1% )2014: 1+% و – 1%( نقطــة اساســية لســعر الليبــور و 1+% و- %1 
)2014: 1+% و – 1%( ألســعار فائــدة الدينارالكويتــي. متــت عمليــة اإلحتســاب بنــاء علــى أدوات املجموعــة املاليــة احملتفــظ بهــا فــي كل تاريــخ مركــز مالــي . كافــة املتغيــرات 
األخــرى بقيــت ثابتــة. كمــا ال يوجــد هنــاك اي تأثيــر علــى حقــوق امللكيــة للمجموعــة . خــالل الســنة لــم يكــن هنــاك تغيــر فــي الطــرق واالفتراضــات املســتخدمة فــي اعــداد اختبــارات 

احلساســية.

انخفاض في سعر الفائدةزيادة في سعر الفائدة
31 ديسمبر 312014 ديسمبر312015 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

د.كد.كد.كد.ك
248,631348,223)348,223()248,631(نتائج السنة

ج( املخاطر السعرية
تتعــرض املجموعــة ملخاطــر التقلبــات الســعرية بالنســبة إلســتثمارات امللكيــة . يتــم تصنيــف االســتثمارات ، كاســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو اخلســائر أو 

اســتثمارات متاحــة للبيــع.
والدارة املخاطــر الناجتــة عــن التقلبــات الســعرية الســتثماراتها فــي األوراق املاليــة تقــوم املجموعــة بتنويــع محافظهــا االســتثمارية.  وتتــم عمليــة التنويــع تلــك ، بنــاء علــى حــدود 

موضوعــة مــن قبــل املجموعــة.
حساسية مخاطر التقلبات السعرية حددت بناء على الفرضيات التالية :

31 ديسمبر312014 ديسمبر2015
1%1%السوق الكويتي  

4%4%سوق لندن
8%10%سوق الواليات املتحدة األمريكية

2%3%سوق دبي
مت تقديــر النســبة أعــاله بنــاء علــى متوســط حركــة الســوق خــالل الســنة . يوضــح اجلــدول التالــي درجــات احلساســية التــي تتعــرض لهــا املجموعــة واملتعلقــة باســتثماراتها فــي األوراق 

املاليــة، وعلــى أســاس املخاطــر احملتملــة ألســعار تلــك األوراق كمــا فــي تاريــخ التقريــر.
التحليل يعكس تأثير التغير السلبي ألسعار تلك األوراق كما في األعلى – فرضيات حساسية التقلبات السعرية .
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ج( تابع / املخاطر السعرية
حقوق امللكيةنتائج السنة

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 312015 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015
د.كد.كد.كد.ك

20,45232,54020,45232,540استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
354,074644,146--استثمارات متاحة للبيع

اذا تغيرت حساسية مخاطر التقلبات السعرية بشكل مساوي ومعاكس للنسب أعاله فان تأثير تلك التغيرات على نتائج السنة وحقوق امللكية سيكون كما يلي : 
حقوق امللكيةنتائج السنة

 ديسمبر31
2015

 ديسمبر31
2014

 ديسمبر31
2015

 ديسمبر31
2014

د.كد.كد.كد.ك
)32,540()20,452()32,540()20,452(استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

)644,146()354,074( --استثمارات متاحة للبيع

28.2  مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي تلــك املخاطــر التــي تنتــج عــن عــدم قــدرة طــرف مــن أطــراف األدوات املاليــة الوفــاء بالتزاماتــه جتــاه الطــرف اآلخــر مســببا بذلــك خســارة الطــرف اآلخــر.  
ان سياســة املجموعــة جتــاه تعرضهــا ملخاطــر االئتمــان تتطلــب مراقبــة تلــك املخاطــر بشــكل دائــم.  كمــا حتــاول املجموعــة عــدم تركيــز تلــك املخاطــر علــى أفــراد أو مجموعــة عمــالء 

فــي مناطــق محــددة أو مــن خــالل تنويــع تعامالتهــا فــي أنشــطة مختلفــة.  كمــا يتــم احلصــول علــى ضمانــات حيثمــا كان ذلــك مناســبا.
ان مدى تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان محدود باملبالغ املدرجة ضمن األصول املالية كما في تاريخ املركز املالي وامللخصة على النحو التالي:

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015
د.كد.ك

4,274,7635,155,136ذمم مدينة واصول أخرى )ايضاح 18(
489,3241,753,178استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

330,335391,018ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية اخرى 

5,094,4227,299,332
تراقــب املجموعــة بإســتمرار عــدم ســداد حســاب عمالئهــا واألطــراف األخــرى ، املعرفــني كأفــراد أو كمجموعــة ، وتضمــن هــذه املعلومــات فــي ضوابــط مخاطــر اإلئتمــان . تســتخدم 
املجموعــة تقييمــات ائتمانيــة خارجيــة و / أو حتصــل علــى وتســتخدم تقاريــر عــن عمالئهــا واألطــراف األخــرى عندمــا تكــون متوفــرة بتكلفــة معقولــة . ان سياســة املجموعــة هــي 

التعامــل فقــط مــع أطــراف ذات كفــاءه ائتمانيــة عاليــة .,
تعتبــر ادارة املجموعــة األصــول املاليــة اعــاله والتــي لــم تتجــاوز مــدة اســتحقاقها ولــم تتعــرض النخفــاض فــي قيمتهــا فــي جميــع تواريــخ البيانــات املاليــة حتــت املراجعــة ذات كفــاءه 

ائتمانيــة عاليــة فيمــا عــدا تلــك املذكــورة فــي ايضــاح 18 .
ان مخاطر اإلئتمان اخلاصة بأرصدة لدى البنوك تعتبر غير هامة حيث أن األطراف املعنية عبارة عن مؤسسات مالية ذات كفاءه إئتمانية عالية .
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28. تابع / أهداف وسياسات ادارة املخاطر

28.3   مخاطر السيولة
ــك املخاطــر، قامــت ادارة  ــد اســتحقاقها.  وللحــد مــن تل ــر عن ــى الوفــاء بالتزاماتهــا جتــاه الغي ــى عــدم قــدرة املجموعــة عل ــؤدي ال ــي ت ــك املخاطــر الت ان مخاطــر الســيولة هــي تل

ــك الســيولة بشــكل يومــي. ــة تل ــار الســيولة ومراقب ــد األخــذ بعــني االعتب ــا بع ــل وادارة أصوله ــع مصــادر التموي املجموعــة بتنوي

يلخــص اجلــدول التالــي قائمــة اســتحقاق اخلصــوم املاليــة للمجموعــة . مت حتديــد تواريــخ اســتحقاق اخلصــوم املاليــة علــى اســاس الفتــرة املتبقيــة مــن تاريــخ املركــز املالــي الــى تاريــخ 
اإلســتحقاق التعاقــدي .

املجموعما يزيد عن سنة3 الى 12 شهرحتى 3 شهور
د.كد.كد.كد.ك31 ديسمبر 2015

اخلصوم 
14,954,620937,8601,015,00016,907,480قروض ألجل

18,214,549-2,243,64115,970,908ذمم دائنة وخصوم أخرى

17,198,26116,908,7681,015,00035,122,029
31 ديسمبر 2014 

اخلصوم 
25,373,580939,2901,365,48027,678,350قروض ألجل

19,827,738-1,782,89218,044,846ذمم دائنة وخصوم أخرى

27,156,47218,984,1361,365,48047,506,088

تستند اإلستحقاقات التعاقدية للخصوم املالية على التدفقات النقدية غير املخصومة كما يلي :
املجموعما يزيد عن سنة3 الى 12 شهرحتى  3 شهور

د.كد.كد.كد.ك31 ديسمبر 2015
اخلصوم 

14,976,6951,004,0861,054,05017,034,831قروض ألجل
18,723,614-2,370,90716,352,707ذمم دائنة وخصوم أخرى

17,347,60217,356,7931,054,05035,758,445
31 ديسمبر 2014 

اخلصوم  املالية
25,484,1151,002,7981,423,86927,910,782قروض ألجل

20,193,696-1,874,38118,319,315ذمم دائنة وخصوم أخرى 

27,358,49619,322,1131,423,86948,104,478
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29. قياس القيمة العادلة

29.1    التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
تتمثل القيمة العادلة في السعر الذي يتم استالمه لبيع اصل او دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بني املشاركني في السوق بتاريخ القياس. 

ان االصــول واخلصــوم املاليــة املقاســة بالقيمــة العادلــة فــي بيــان املركــز املالــي يتــم تصنيفهــا الــى ثالثــة مســتويات مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة. يتــم حتديــد املســتويات 
الثــالث بنــاء علــى قابليــة املالحظــة للمدخــالت الهامــة للقيــاس وذلــك علــى النحــو التالــي:

- مستوى 1 : اسعار مدرجة )غير معدلة( في اسواق نشطة الصول وخصوم مماثلة.
- مستوى 2 : معطيات غير االسعار املدرجة املتضمنة في مستوى 1 والتي ميكن تتبعها لألصول واخلصوم سواء  بصورة مباشرة )كاالسعار( او بصورة غير مباشرة  

                )معطيــات متعلقــة باألســعار( .
- مستوى 3 : معطيات االصول واخلصوم املالية التي ال تستند الى معلومات سوقية ميكن تتبعها )معطيات غير قابلة للمراقبة(.

ان القيمة املدرجة لألصول واخلصوم املالية للمجموعة الواردة في بيان املركز املالي املجمع ميكن ان تصنف على النحو التالي :
31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

د.كد.كأصول مالية
قروض ومدينون بالتكلفة املطفأة:

4,274,7635,155,136ذمم مدينه واصول اخرى )ايضاح 18(
330,335391,018ارصده لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
489,3241,753,178استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

استثمارات متاحة للبيع
7,510,38614,558,725استثمارات متاحه للبيع – بالقيمة العادلة

318,1991,730,022استثمارات متاحة للبيع - بالتكلفة 

12,923,00723,588,079

خصوم مالية :
16,907,48027,678,350قروض ألجل

18,214,54919,827,738ذمم دائنة وخصوم أخرى 

35,122,02947,506,088

تعتبر االدارة املبالغ املدرجة للقروض واملدينون واخلصوم املالية والتي هي بالتكلفة املطفأة بأنها مقاربة لقيمها العادلة.
يتم حتديد املستوى الذي يتم فيه تصنيف املوجودات أو املطلوبات املالية بناء على أدنى مستوى من مدخالت مهمة لقياس القيمة العادلة.
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29.1    تابع / التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
ان االصول واخلصوم املالية املقاسة بالقيمة العادلة على اساس دوري في بيان املركز املالي املجمع يتم تصنيفها الى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على النحو التالي:

31 ديسمبر 2015

املجموعمستوى 3مستوى 2مستوى 1ايضاح
د.كد.كد.كد.كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر  

محددة عند التحقق املبدئي
476,082476,082--باستثمارات غير مسعرة

13,242--13,242جمحافظ استثمارية

استثمارات متاحة للبيع
302,690--302,690جمحافظ استثمارية

1,529,579--1,529,579أاستثمارات مسعرة

1,812,0843,866,0345,678,118-دمساهمات ملكية

1,845,5111,812,0844,342,1167,999,711صافي القيمة العادلة

31 ديسمبر 2014 

املجموعمستوى 3مستوى 2مستوى 1ايضاح
د.كد.كد.كد.كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

محددة عند التحقق املبدئي
480,214480,214--باستثمارات غير مسعرة

1,272,964--1,272,964جمحافظ استثمارية

استثمارات متاحة للبيع
3,977,958--3,977,958جمحافظ استثمارية
2,239,566--2,239,566أاستثمارات مسعرة

917,5397,423,6628,341,201-دمساهمات ملكية
7,490,488917,5397,903,87616,311,903صافي القيمة العادلة

لم تكن هنالك حتويالت بني املستويني 1 و 2 خالل فترة التقارير املالية. 
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29.2   قياس القيمة العادلة لالدوات املالية
القياس بالقيمة العادلة   

 الطرق وتقنيات التقييم املستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة لم تتغير باملقارنة مع فترة التقارير املالية السابقة. 
أ( اوراق مالية مسعرة

جميع االسهم العادية املدرجة يتم تداولها عموما في اسواق االوراق املالية. كما مت حتديد القيم العادلة بالرجوع الى آخر عروض اسعار بتاريخ التقارير املالية. 
ب( اوراق مالية غير مسعرة 

تتضمــن البيانــات املاليــة ملكيــات فــي اوراق ماليــة غيــر مدرجــة يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة. كمــا يتــم تقديــر القيمــة العادلــة باســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة 
والتــي تتضمــن بعــض االفتراضــات غيــر املدعومــة مــن اســعار او معــدالت ســوقية منتظمــة. 

ج( محافظ استثمارية 
ان احملافظ االستثمارية تتكون اساسا من أوراق مالية محلية وأجنبية مت حتديد قيمها العادلة بالرجوع الى اخر عروض أسعار بتاريخ التقارير املالية .

د( مساهمات ملكية 
متثل مساهمات امللكية استثمارات في رؤوس أموال شركات بهدف النمو الرأسمالي على املدى املتوسط والطويل .

هـ( خصوم مالية
ليس لدى املجموعة اية خصوم مالية بالقيمة العادلة. 

مستوى 3 : قياسات القيمة العادلة
ان اصــول وخصــوم املجموعــة املاليــة املصنفــة ضمــن املســتوى 3 تعتمــد علــى تقنيــات تقييــم تســتند الــى معطيــات هامــة ال تعتمــد علــى بيانــات ســوقية منتظمــة . كمــا ان االدوات 

املاليــة ضمــن هــذا املســتوى ميكــن تســويتها مــن بدايــة الســنة املاليــة الــى نهايتهــا كمــا يلــي: 

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015
استثمارات بالقيمة 

العادلة
استثمارات متاحة 

للبيع
استثمارات بالقيمة 

العادلة
استثمارات متاحة 

للبيع
د.كد.كد.كد.ك

480,2147,423,662484,9798,905,658الرصيد االفتتاحي

ارباح او خسائر مسجلة في:
-)1,122(---   بيان األرباح أو اخلسائر

)1,286,494(-584,462--   ايرادات / )خسائر( شاملة اخرى 
)214,697()3,643()4,484,090()4,132(-   مبيعات

19,195-342,000-اضافات خالل السنة

476,0823,866,034480,2147,423,662الرصيد النهائي

يقــوم الفريــق املالــي للمجموعــة باجــراء عمليــات تقييــم للبنــود املاليــة الغــراض التقاريــر املاليــة، مبــا فــي ذلــك القيــم العادلــة للمســتوى 3 وذلــك بالتشــاور مــع اخصائيــي تقييــم 
طــرف ثالــث للتقييمــات املعقــدة، عنــد االقتضــاء. يتــم اختيــار تقنيــات التقييــم بنــاء علــى خصائــص كل اداة ماليــة بهــدف زيــادة االســتفادة مــن املعلومــات الســوقية. 
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29.2   قياس القيمة العادلة لالدوات املالية
ان تقنيات التقييم املستخدمة لالدوات املصنفة ضمن املستوى 2 و 3 مبينة ادناه: 

استثمارات متاحة للبيع واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر :
ان القيمــة العادلــة لــالدوات املاليــة غيــر املتاجــر بهــا فــي ســوق نشــط )مثــل االوراق املاليــة احملليــة غيــر املســعرة( يتــم حتديدهــا باســتخدام تقنيــات التقييــم. كمــا ان القيمــة العادلــة 

لالســتثمارات فــي االوراق املاليــة غيــر املســعرة هــي تقريبــا اجمالــي القيمــة املقــدرة لالســتثمارات املعنيــة كمــا لــو مت حتقيقهــا بتاريــخ بيــان املركــز املالــي.  
عنــد حتديــد القيمــة العادلــة لتلــك االســتتثمارات، يقــوم مــدراء االســتثمار باســتخدام طــرق متنوعــة والقيــام بافتراضــات مبنيــة علــى احــوال الســوق املوجــودة بتاريــخ كل مركــز مالــي. 

كمــا قــام مــدراء االســتثمار باســتخدام تقنيــات كتحليــل التدفــق النقــدي املخصــوم واســعار املعامــالت االخيــرة ومضاعفــات الســوق لتحديــد القيمــة العادلــة. 
االربــاح أو اخلســائر املســجلة فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع للســنة مدرجــة ضمــن الربــح / )اخلســارة( مــن بيــع اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو اخلســائر 

والتغيــر فــي القيمــة العادلــة الســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو اخلســائر والربــح مــن بيــع اســتثمارات متاحــة للبيــع.
ان تغييــر املدخــالت لتقييمــات املســتوى 3 الــى افتراضــات بديلــة محتملــة ومعقولــة لــن يغيــر بشــكل كبيــر املبالــغ املســجلة فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع او اجمالــي االصــول 

او اجمالــي اخلصــوم او اجمالــي حقــوق امللكيــة. 
ان التأثيــر علــى بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع وبيــان األربــاح أو اخلســائر  والدخــل الشــامل اآلخــر املجمــع ســيكون غيــر هــام اذا كان التغيــر فــي املخاطــر ذات الصلــة املســتخدم 

لتقديــر القيمــة العادلــة الســتثمارات املســتوى 3 بنســبة %5. 

30. أهداف ادارة رأس املال
ان أهــداف املجموعــة اخلاصــة بــإدارة رأس املــال هــي التأكيــد علــى مبــدأ اإلســتمرارية للمجموعــة وحتقيــق العائــد املناســب للمســاهمني، وذلــك مــن خــالل اســتغالل افضــل لهيكلــة 

رأس املــال .
يتكــون راس مــال املجموعــة مــن اجمالــي حقــوق امللكيــة . تقــوم املجموعــة بــادارة هيكليــة رأس املــال وعمــل التعديــالت الآلزمــة ، علــى ضــوء التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة 
واملخاطــر املرتبطــة بأصــول املجموعــة.  وللمحافظــة علــى هيكليــة رأس املــال أوتعديلهــا، قــد تقــوم املجموعــة بتعديــل املبالــغ املدفوعــة كتوزيعــات أربــاح للمســاهمني أو عوائــد رأس 

املــال علــى املســاهمني أو اصــدار أســهم جديــدة أو بيــع أصــول لتخفيــض املديونيــات.
متاشيا مع الشركات االخرى في نفس القطاع تراقب املجموعة رأس املال على اساس نسبة  صافي املديونية الى حقوق امللكية .

تتكون صافي املديونية من البنود التالية:
31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

د.كد.ك
16,907,48027,678,350قروض ألجل

10,471,81010,205,227مستحق الى شركات زميلة وأطراف ذات صله أخرى )إيضاح 24(

)391,018()330,335(يطرح  : النقد وشبه النقد 
27,048,95537,492,559صافي املديونية

14,389,17620,906,807حقوق امللكية 
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30. تابع / أهداف ادارة رأس املال

مت احتساب النسبة عن طريق قسمة صافي املديونية على حقوق امللكية كما يلي :
31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

د.كد.ك
27,048,95537,492,559صافي املديونية

14,389,17620,906,807حقوق امللكية 

179.3%188%نسبة املديونية الى حقوق امللكية

31. التزامات طارئة 
يوجد على املجموعة بتاريخ 31 ديسمبر 2015 التزامات طارئة مقابل كفاالت بنكية مببلغ 2,342,000 د.ك )2014 : 2,342,000 د.ك(.

باالضافــة الــى ذلــك، قامــت الشــركة االم بتقــدمي كفالــة لبنــك محلــي بشــأن التســهيالت البنكيــة التــي قــام البنــك بتقدميهــا الــى شــركة تابعــة والبالغــة 914,109 د.ك )2014: 
د.ك).  1,224,817

32. ارتباطات رأسمالية 
يوجــد علــى املجموعــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2015 ارتباطــات رأســمالية مقابــل شــراء اســتثمارات مببلــغ 151,157 د.ك )2014 : 621,301 د.ك( ومبلــغ 482,467  د.ك 

ــت وشــراء معــدات. ــى اإلنترن ــة إرســال عل ــل شــراء طاق )2014 : 272,538  د.ك( مقاب

33. حدث الحق
الحقــا لتاريــخ التقريــر املالــي ، قامــت املجموعــة بتوقيــع اتفاقيــة لبيــع حصــة ملكيتهــا البالغــة 40% فــي شــركة فاســت لالتصــاالت – ذ.م.م مببلــغ 4,400,000 د.ك. إن املجموعــة 

حاليــا فــي طــور إكمــال اإلجــراءات القانونيــة واحلصــول علــى املوافقــات الضروريــة مــن اجلهــات التنظيميــة املختصــة لتحويــل امللكيــة للمشــترين.




